2015

Årsberetning og regnskap

Nytenkning

Kompetanse

Utvikling

2

Årsberetning og regnskap 2015

Årsberetning og regnskap 2015

1. Formål og bakgrunn
Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond ble opprettet 8.5.2003.
Stiftelsen er et resultat av kommunenes
salg av aksjer i Agder Energi AS til
Statkraft. Bak stiftelsen står fylkets 15
kommuner. Kontoradressen er Aust-Agder
utviklings- og kompetansefond, Postboks
788 Stoa, 4809 Arendal.
Stiftelsens arbeid er regulert av lov om
stiftelser og av vedtektene vedtatt av
innskyternes kommunestyrer. Stiftelsens
formål er å bidra til økt kompetanse og
nyskapingsevne i Aust-Agder og til sikring
og etablering av arbeidsplasser og gode
levekår, herunder bidra til å styrke og
videreutvikle Universitetet i Agder. Den
samlede grunnkapitalen er på 244 mill.
kroner. Fra den enkelte kommune er det
skutt inn slik kapital:

Kommune
Bykle:
Valle:
Bygland:
Evje og Hornnes:
Iveland:
Birkenes:
Lillesand:
Grimstad:
Arendal:
Froland:
Åmli:
Vegårshei
Tvedestrand:
Gjerstad:
Risør:
Sum:

Innhold
Totalt (mill. kr)
2,0
1,0
0,5
1,0
0,5
4,0
20,0
80,0
120,0
4,5
1,0
0,5
5,0
2,0
2,0
244,0

Stiftelsens kapital skal til enhver tid
forvaltes slik at sikkerheten ivaretas
på en fullt ut forsvarlig måte i forhold
til formålet, og at avkastningen blir
tilfredsstillende for å ivareta formålet.
Ved forvaltningen skal det så langt som
råd er tas etiske hensyn.
Ifølge vedtektene skal minst en tiendedel
av kapitalavkastningen normalt legges
til grunnkapitalen hvert år, og alltid
slik at grunnkapitalen opprettholder
sin realverdi. Den øvrige avkastning
kan brukes det enkelte år til å fremme
stiftelsens formål eller tillegges et fond
som kan benyttes senere år.

Figuren viser utviklingen i fondets kapitalbeholdning fra 2003 til 2015. Innskutt grunnkapital i 2003 var 244 mill. kroner. Summen av
grunnkapital, tilleggskapital og bufferkapital utgjorde i 2015 om lag 377 mill. kroner. I tillegg er det avsatt til sammen 22 mill. kroner til
utdeling for 2015 og 2016. Når en tar hensyn til inndratte tilskudd, utgjør utdelingene fra 2004-2015 til sammen 66,7 mill. kroner.

Utviklingen i fondets kapitalbeholdning
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2. Rådsforsamling, styre og administrasjon
Ved rådsforsamlingens møte 12. juni 2015 møtte følgende
representanter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arendal kommune v/Anders Kylland
Evje og Hornnes kommune v/fullmakt til Jan Dukene
Iveland kommune v/fullmakt til Jan Dukene
Lillesand kommune v/Hege Marie Holthe
Tvedestrand kommune v/Jan Dukene
Valle kommune v/Tarald Myrum
Vegårshei kommune v/fullmakt til Jan Dukene
Birkenes kommune v/Arild Windsland
Risør kommune v/fullmakt til Reidar Saga
Bygland kommune v/Leiv Rygg
Gjerstad kommune v/Kjell Trygve Grunnsvoll
Åmli kommune v/Reidar Saga
Grimstad kommune v/Anne Merete Holmberg

Gro-Anita Mykjåland og Jan Dukene er henholdsvis leder og
nestleder for rådsforsamlingen for perioden 2014-2016.
Rådsforsamlingens viktigste oppgave er å velge styre for AustAgder utviklings- og kompetansefond. Det var ikke valg av nye
styremedlemmer i 2015.

Styret har i 2015 bestått av følgende medlemmer:
• Leder Atle Svendal,
med personlig varamedlem Tormod Vågsnes
• Nestleder Terje Stalleland,
med personlig varamedlem Anne Midtlien
• Arne Thomassen,
med personlig varamedlem Åshild Martinussen
• Linda Jenssen,
med personlig varamedlem Arvid Johannessen
• Signe Sollien Haugå,
med personlig varamedlem Tarald Myrum
• Irene H. Aune,
med personlig varamedlem Ingrid Skårmo
• Marianne Landaas,
med personlig varamedlem Kamilla Solheim
Styret er det øverste organet i stiftelsen. Det har i løpet av
2015 vært avholdt seks styremøter. I mai 2015 deltok styret
på et seminar hos Gabler i Bergen. Seminaret omhandlet bl.a.
kapitalforvaltning med gjennomgang av markedssituasjonen, og
effektmåling av økonomisk støtte.
Styret behandlet 76 saker i 2015.
Aust-Agder fylkeskommune ved fylkesrådmannen er
forretningsfører og sekretariat for fondet. Ass. fylkesrådmann
John G. Bergh er daglig leder.

Eyde-nettverket

Grunnkapital
100

3.

Formål og bakgrunn................................................2
Rådsforsamling, styre og administrasjon .......3
NIBIO Landvik ...........................................................4
IMS Group AS og TeamTec AS .............................6
VRI Agder ...................................................................8
Virksomheten ......................................................... 10

Kommunene Bykle og Froland var ikke representert på møtet.
VRI Agder c/o
Agderforskning

Til utdeling 2016/17

1.
2.

Universitetet i Stavanger:
Agderprosjektet

SunSense AS

Stiftelsen har ingen ansatte.

Teknova AS

Devoteam AS

Virksomheten har ingen forurensende virkning for det ytre miljø.
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Oppbygging av
kompetanse og
infrastruktur
innen Aquaponics
Aquaponics er et konsept der fisk og planter vokser i
samme system, og der plantene bruker næringsstoffene
som er oppløst i avløpsvannet fra fisken. Systemet er
100 prosent lukket med null-utslipp. Det eneste som
tilføres er fiskefor og det vannet som plantene bruker.

Med økonomisk støtte fra Aust-Agder
utviklings- og kompetansefond videreutvikles
forskningsanlegget ved NIBIO Landvik i
Grimstad til å bli et nasjonalt forsknings- og
opplæringssenter for etterspurt kunnskap
innenfor samproduksjon av fisk og planter.
Det samarbeides med både nasjonale
og internasjonale partnere, og det er
etablert et forsknings- og utviklings-cluster
bestående av NIBIO, NIVA, UiA og Feedback
Aquaculture.

Gjennom prosjektet ønsker en å bygge
opp og utvikle kompetanse både innen
forskning og hos kompetansebedrifter i
Aust-Agder. Tilgang på slik kompetanse vil
være en forutsetning for næringsaktører ved
etablering og drift av kommersielle anlegg
innenfor dette området i årene som kommer.

Prosjektleder:
Erling Stubhaug, NIBIO Landvik, th.

Tildelte midler:
1 000 000 kroner
Jan Morten Homme,
Feedback Aquaculture, tv.

Årsberetning og regnskap 2015
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TeamIMS 2019:

«Økt kompetanse skal
sikre en sunn vekst»

Prosjektleder:
Olav Voie, TeamTec AS, tv.

Tildelte midler:
1 275 000 kroner
Roy Langseth, IMS Group AS, th.

Prosjektets mål er å sørge for økt konkurransekraft, å styrke
innovasjonsevnen og beholde og styrke kunnskapsbasert
næringsliv og arbeidsplasser på Sørlandet.

IMS Group AS og TeamTec AS søkte
om midler fra Aust-Agder utviklingsog kompetansefond med mål om
kompetanseheving og profesjonalisering
av bedriftene. Prosjektet fikk navnet
Team IMS 2019.
Gjennom prosjektet skal kompetansen
videreutvikles spesielt innen produktutvikling, prosjektstyring, strategiutvikling, effektiviseringsarbeid og
kompetanse til gjennomføring av oppkjøp.
IMS Group AS i Risør kjøpte alle aksjene
i TeamTec AS i Tvedestrand høsten 2012.
Begge selskaper har produkter som
utvikles, markedsføres og selges til
maritim industri og offshore.
Som lokal produsent i Østre Agder, med
en eksportandel på rundt 90 prosent,
er virksomhetene globale og utsatt for
betydelig konkurranse fra kopiprodukter
og lavpriskonkurrenter i andre land.
Målet om vekst og fortsatt produksjon
lokalt krever at en er ledende innen
utvikling, strategi og effektiv produksjon.

Etter prosjektet er målet at konsernet skal ha
følgende kompetanse og verktøy:
• Modell for strategiutvikling og kompetanse til alltid å kunne
opprettholde en strategisk fordel.
• Modell for prosjektarbeid og kompetanse som sikrer
gjennomføringskraft i både innovasjons- og leveranseprosjekter.
• LEAN og effektiviseringsarbeid skal effektivt kunne utføres av
interne ressurser.
• Kompetanse til å gjennomføre oppkjøp og konsolidering
av virksomheter, slik at konkurransekraften forbedres og
arbeidsplasser i regionen sikres.
• Profesjonalisert FoU- og innovasjonsarbeid.
• Forbedre internasjonal tilnærming og markedsposisjon.

På bildet ser man IMS sin egen ovn for branntesting.
Denne har man valgt å investere i for å bli best på
produktene som krever brannsertifisering. Tidligere ble
Sintef sitt brannlaboratorie i Trondheim benyttet, men
for å virkelig optimalisere produktet og kjøre høyere
tempo på utviklingen, valgte man å ha sertifisert
testanlegg i eget hus. Det nytter ikke å drive industri i
Norge uten å være best i sin klasse, er IMS group sin
filosofi. Ovnen kommer fra England og er fra samme
leverandør som den Sintef har i Trondheim.

Gjennom prosjektet har
virksomhetene tilegnet seg
kompetanse som gjør dem
bedre i stand til å gjennomføre
prosjekter for eksempel når det
gjelder ballastvann.
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Et forskningsbasert næringsliv gjennom:

Midler til samhandling
fra VRI Agder
Nye løsninger og produkter skapes gjennom forskning,
samhandling og kunnskapsdeling mellom næringsliv og
universitetsmiljø. VRI Agder bidrar til dette gjennom å
koble virksomheter og kunnskap sammen.
VRI Agder er Norges forskningsråd og
regionens satsing på økt innovasjon og
verdiskaping i det regionale næringslivet.
«Dette får vi til gjennom samhandlingsprosjekter mellom bedrifter, klynger og
bedriftsnettverk hvor forskningsmiljøer
deltar i prosjektet», sier prosjektleder for
VRI Agder, Sissel Strickert. Siden 2007 har
VRI Agder igangsatt mer enn tre hundre
samhandlingsprosjekter i regionen.
Mat og gode matopplevelser er fokus
i flere prosjekter i VRI Agder de siste
årene. Reiselivsklyngen USUS og Rosjord
Strandhotell har vært primus motor for
arbeidet. I 2015 ble Matmanifestet signert og
35 lokalt forankrede mataktører har forpliktet
seg gjennom Sørlandets første Matmanifest.
Sammen arbeider aktørene for at gjester
skal komme til Sørlandet på grunn av gode
matopplevelser. Når kongen besøker Agder er
det mange av mataktørene i Matmanifestet
som serverer ved kongens bord. «Dette er

Fakta:
VRI Agder finansieres av:
•
•
•
•
•

Norges forskningsråd
Aust-Agder fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Sørlandets Kompetansefond
Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond
• Innovasjon Norge

VRI-prosjektene gjennomføres av:
•
•
•
•

Agderforskning AS
Universitetet i Agder
Innoventus Sør AS
Teknova AS

Prosjektleder:
Sissel Strickert, Agderforskning, tv.

Tildelte midler:
1 700 000 kroner (til VRI Agder totalt)

Gaute Ubostad, midten.
Åse Hodne Hørsdal, th.

en anerkjennelse av samarbeidet mellom de
lokale mataktørene, og det viser at gjennom
samarbeid så står vi sterkere», sier Åse
Hodne Hørsdal, fasilitator for Matmanifestet.
Gjennom prosjektet er det utviklet et
råvarekart som viser tilgjengelighet for ulike
typer råvarer med opprinnelse på Sørlandet
gjennom året, og på Visit Sørlandets nettsider
er det en egen seksjon om mat og matopplevelser på Sørlandet. Dette arbeidet
er med på å bevisstgjøre gjester og fastboende om mulighetene som ligger i gode
matopplevelser. Forskningsmiljøer som har
deltatt i VRI prosjekter med fokus på mat er
Nofima, Havforskningsinstituttet og Nasjonalt
institutt for ernæring og sjømatforskning.
Ved siden av å legge til rette for regional utvikling,
har VRI Agder som mål å fremme læring, kommunikasjon og formidling, internasjonalisering,
kjønnsbalanse og bærekraft. Dette utgjør viktige
aspekt ved samhandlingsprosjektene som får
støtte av VRI Agder.

«Vi arbeider med de bedriftene som ikke har erfaring med
forskningssamarbeid. Vi lykkes når potensialet utløses gjennom at
vi kobler forskningsmiljøer med bedrifter og klyngeorganisasjoner»
Sissel Strickert, prosjektleder VRI Agder
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Når det gjelder avkastning var 2015 et godt år. Tabellen som følger gir en oversikt over avkastningen av fondets midler i 2015.

3. Virksomheten
3.1 Kapitalforvaltning
Styret har i 2015 implementert kapitalforvaltningsstrategien for 2015 for AustAgder utviklings- og kompetansefond.
Strategien ble gjennomført i forbindelse med
overgangen til handelsplattformen Gabler
Performa medio 2015.
En har i 2015 vurdert alle forvaltere med
unntak av eiendomsfond. Vurderingen
ble gjennomført i samarbeid med fondets
rådgiver Gabler AS som for hver aktivaklasse
presenterte og gjennomgikk minst tre
forvaltere. På bakgrunn av gjennomgangen
valgte styret forvaltere innen de aktuelle
aktivaklasser. En har ved utgangen av 2015
følgende forvaltere:

Aktivaklasse
Norske obligasjoner
Globale obligasjoner

Norske aksjer
Globale aksjer

Aksjer framvoksende markeder
Eiendomsfond
Bankinnskudd

Fond
DNB Obligasjon III
Pimco Global IG Credit Bond Fund
Templeton Global Bond Fund
BlueBay IG Euro Agg Bond Fund
Danske Invest Norske Aksjer Inst. II
Solsten Norwegian Equities Fund
Lansdowne Developed Markets Long Only
KLP AksjeGlobal Indeks I 10,5 %
Nordea Stabile aksjer *
Aberdeen Global Emerging Markets 3,0 %
DNB Scand. Prop. Fund 3 + 6 KS

Andel av
portefølje
34,5 %
7,9 %
8,0 %
8,0 %
2,9 %
3,0 %
11,7 %
5,1 %
5,1 %
2,9 %
10,5 %
0,5 %

*P.g.a. valutasikring går en trinnvis ut av Nordeas fond for stabile aksjer.

Tabellen som følger viser aktivasammensetningen 1.1.2015-31.12.2015.

Globale aksjer
Norske aksjer
Aksjer framvoksende markeder
Norske obligasjoner
Globale obligasjoner
Eiendomsfond
Bankinnskudd
Sum

Aktivasammensetning mill. kr.
1.1.2015
31.12.2015
97,2
91,2
31,1
24,2
0,0
12,0
159,2
143,7
81,5
99,3
34,0
43,6
0,6
2,3
403,5
416,2

Fordeling på aktivaklasser i %
1.1.2015
31.12.2015
Strategi 2015
24,1
21,9
21,0
7,7
5,8
6,0
0,0
2,9
3,0
39,4
34,5
35,0
20,2
23,9
24,0
8,4
10,5
10,0
0,1
0,5
1,0
100,0
100,0
100,0

Avkastning i mill.
kroner
Globale aksjer
Norske aksjer
Aksjer framvoksende markeder
Norske obligasjoner
Globale obligasjoner
Eiendomsfond
Driftskontoen
Sum *

11,8
3,2
-0,4
0,6
1,3
2,9
0,1
19,4

Portefølje
13,5
10,1
-3,6
0,3
1,4
7,7
2,1
4,7

Avkastning i %
Referanseindeks
7,4
5,9
-8,4
1,6
2,0
7,7
0,9
3,8

Meravkastning
6,1
4,2
4,8
-1,3
-0,7
0,0
1,3
0,9

*Avkastningen i 2015 var i følge regnskapet på 19,2 mill. kroner. Avviket har sammenheng med avrundinger og overgangen til Gabler Performa.

Til sammenligning kan nevnes at pengemarkedsindeksen ST1X, som er den indeks
som best gjenspeiler bankavkastning, for
samme periode hadde en avkastning på
0,9 %, samt fondets driftskonto som har en
avkastning på 2,1 % i 2015.
Av den samlede avkastning på 19,4 mill.
kroner, har norske aksjer en avkastning på
3,2 mill. kroner, mens globale aksjer har
en avkastning på 11,8 mill. kroner. Aksjer
i framvoksende markeder har negativ
avkastning på 0,4 mill. kroner. Norske
obligasjoner bidrar med en avkastning på 0,6
mill. kroner og globale obligasjoner bidrar

med 1,3 mill. kroner. Eiendomsfond har gitt
en avkastning på 2,9 mill. kroner, inklusiv
utbetalt utbytte.
I 2015 er det en avkastning på 4,7 %.
Målt i forhold til referanseindeksene er
det en meravkastning på 0,9 %. Norske
aksjer har en avkastning på 10,1 % i 2015.
Dette er 4,2 % over referanseindeksen.
For globale aksjer er avkastningen på
13,5 %. Det er en meravkastning på 6,1 %.
Aksjer i framvoksende markeder har
en negativ avkastning på 3,6 % som er
en meravkastning på 4,8 %. For norske
obligasjoner er det en avkastning på

0,3 %, noe som gir en mindreavkastning på
1,3 %. Globale obligasjoner har en positiv
avkastning på 1,4 prosent. Dette er en
mindreavkastning på 0,7 %. Når det gjelder
eiendomsfond er det en avkastning på 7,7 %
som er lik referanseindeksen.
I kapitalforvaltningsstrategien for AustAgder utviklings- og kompetansefond står
det at det i forvaltningen av utenlandske
aksjer så langt som råd er skal tas etiske
hensyn. Midlene i utenlandske aksjer var i
2015 plassert i fond som tar etiske hensyn.

I tabellen som følger gis det en oversikt over avkastningen av fondets midler i perioden en har drevet med aktiv forvaltning, dvs. i perioden
1.5.2004- 31.12.2015. For aksjer i framvoksende markeder, globale obligasjoner og eiendom er tidsperioden kortere.

Ved inngangen til 2015 hadde fondet en fordeling på aktivaklasser i samsvar med kapitalforvaltningsstrategien for 2014. Fondet har ved
utgangen av 2015 en fordeling i henhold til strategien for 2015. Det er ikke gjennomført rebalansering i 2015.
Globale aksjer
Norske aksjer
Aksjer framvoksende markeder
Norske obligasjoner
Globale obligasjoner
Eiendom
Driftskontoen
Sum

Avkastning i mill.
Tidsvektet akkumulert
kroner
avkastning i %
62,4
152,4
29,7
295,5
-0,4
0,96
101,1
70,7
19,1
28,3
12,6
49,9
1,3
45,5
225,7
105,3

Annualisert
avkastning i %
8,2
12,4
-3,6
4,7
5,3
7,0
3,2
6,4
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Ser vi på hele perioden med aktiv kapitalforvaltning er avkastningen på 225,7 mill.
kroner. Denne fordeler seg med en avkastning
på 62,4 mill. kroner i globale aksjer, -0,4 mill.
kroner i aksjer framvoksende markeder, 29,7
mill. kroner i norske aksjer, 101,1 mill. kroner i
norske obligasjoner, 19,1 mill. kroner i globale
obligasjoner og 12,6 mill. kroner i eiendom.
Veksten for utenlandske aksjer inkludert
valutasikring har vært på 152,4 %. Norske
aksjer har hatt en vekst på hele 295,5 %,
norske obligasjoner har hatt en vekst på
70,7 %, globale obligasjoner har hatt en
vekst på 28,3 % og eiendom en vekst på
49,9 %. Ser man på en gjennomsnittlig årlig
avkastning, så ligger denne på 8,2 % for
globale aksjer, 12,4 % for norske aksjer,
4,7 % for norske obligasjoner, 5,3 % for
globale obligasjoner, 7,0 % for eiendom og
3,2 % for driftskontoen.
Samlet avkastning for denne perioden er
på 105,3 %, eller 6,4 % i gjennomsnitt pr. år.
En plassering i pengemarkedet ville gitt en
avkastning på 32,2 % i perioden. Det betyr
at det i perioden med aktiv kapitalforvaltning
er oppnådd en meravkastning i forhold til
pengemarkedet. Målt i forhold til referanseindeksen, har Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond en årlig meravkastning
på 1,1 %.

Kapitalforvaltningsstrategien forutsetter at
en foretar en årlig vurdering av strategien.
Styret har i 2015 foretatt en ny gjennomgang
av strategien for forvaltning av fondets
midler for 2016, og vedtok å øke andelen av
globale aksjer med 5 prosentpoeng. Aksjer
utgjør etter dette 35 % av porteføljen. Styret
vedtok videre å redusere andelen av norske
obligasjoner med 5 prosentpoeng. Etter
dette utgjør obligasjoner 54 % av porteføljen.
Gabler Investment Service har bistått
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond i
spørsmål knyttet til kapitalforvaltningen i 2015.

3.2 Tildeling av midler
I vedtektene for Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond står det beskrevet fire
hovedmålsettinger som søkes realisert
gjennom fondets arbeid:
•
•
•
•

Økt kompetanse og nyskapingsevne
Sikring og etablering av arbeidsplasser
Gode levekår for befolkningen
Bidra til å styrke og videreutvikle
Universitetet i Agder

Strategien for utdeling av midler gir
retningslinjer for utdeling av midlene. Siden
2012 har utlysning av midler vært innrettet
til sentrale temaer for regionen, fremfor en
generell utlysning.
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Fra 2014-2015 har søknadsprosessen vært
samordnet med Sørlandets Kompetansefond.
Dette innebærer at innkomne søknader
høsten 2014 ble behandlet vinteren 2015,
mens innkomne søknader høsten 2015 blir
behandlet vinteren 2016.
Utlysning av midler til nye prosjekter i 2014
ble innrettet for prosjekter og piloter som
kan bidra til innovasjon og næringsutvikling
i fylket. Høsten 2014 mottok fondet 49 nye
søknader med et samlet søknadsbeløp
på 34,8 mill. kroner. I tillegg kom seks
søknader om videreføringer med et samlet
søknadsbeløp på 4,4 mill. kroner. Vinteren
2015 ble det bevilget 7,7 mill. kroner til nye
prosjekter og 2,5 mill. kroner til oppfølging
av prosjekter som går over flere år.
Prosjektene som fikk innvilget tilskudd bør
bidra til å nå fondets målsettinger på sikt.
Utlysningen i 2015 bygget videre på
utlysningen året før, og ble innrettet for
prosjekter og piloter som kan bidra til
forskningsbasert innovasjon og kunnskapsutvikling som bidrar til nyskapingsevne i
fylket. Høsten 2015 mottok fondet 46 nye
søknader med et samlet søknadsbeløp
på 32,2 mill. kroner. I tillegg kom syv
søknader om videreføringer med et samlet
søknadsbeløp på 6,0 mill. kroner. Søknadene
blir behandlet vinteren 2016.

Tildelinger nye prosjekter 2014/2015
Devoteam AS: e-helse: Continua Test- og sertifiseringssenter
SunSense AS: SunSense UV-sensor
Eyde-nettverket: Eyde – Zero waste
Bioforsk Øst, Landvik: Kompetanse og infrastruktur oppbygging innen resirkulerte systemer for samproduksjon av
fisk og planter
Contentio: Contentio predikativ analyse prosjekt
TeamTec AS/IMS Group AS: TeamIMS 2019
Cardialarm AS: Uttesting og videreutvikling av Cardialarm sensor og system
AS Nymo: Analyse av fabrikasjonsprosesser og utvikling av ny maskinlinje basert på «morgendagens teknologi» for
produksjon tilpasset fremtidens produkter ved AS Nymo
VRI Agder c/o Agderforskning: VRI 3 – Nye stier på Agder
Teknova AS: Test av høytemperaturmåleteknikker i Saint Gobains pilotovn
Universitetet i Stavanger: Agderprosjektet – En god start for alle

Beløp
1 400 000
600 000
600 000
500 000
675 000
600 000
500 000
600 000
600 000
300 000
1 300 000

Videreføringer 2014/2015
Universitetet i Agder: Etablering av e-helse testsenter
Universitetet i Agder: Stipendiatstilling i innovasjon
Universitetet i Agder: Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer
Sørlandsporten næringshage: Masterkurs i design og entreprenørskap
Tildelinger totalt
Tilskudd fra Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond bør ha utløsende effekt
med hensyn til igangsetting av prosjekter
som på sikt vil ha betydning for sikring og
etablering av arbeidsplasser i Aust-Agder.
UiA, Agderforskning og Sørlandet sykehus
har de siste årene mottatt betydelig støtte
fra kompetansefondet. Disse aktørene er
tunge leverandører for utviklingsaktiviteter
som kan bidra til økt kompetanse og styrke
nyskapingsevnen i regionen.
Til sammen har fondet delt ut om lag 70 mill.
kroner i perioden 2004-2015. I tillegg har
styret vedtatt å avsette inntil 12 mill. kroner
til utdeling vinteren 2016.

Ser vi årene 2004-2015 under ett er
Universitetet i Agder den største mottageren
av støtte fra kompetansefondet. Rundt en
tredjedel av midlene som er delt ut har
kommet universitetet til gode, nærmere
bestemt 33,1 prosent, eller 23,1 mill. kroner
av til sammen 69,7 mill. kroner. Beregningen
inkluderer 3 mill. kroner som er tildelt UiA
sammen med Havforskningsinstituttet. I
tillegg er UiA en viktig samarbeidspartner i
flere andre prosjekter som har mottatt støtte
fra fondet.
Sørlandet sykehus har mottatt til sammen
7,9 mill. kroner fra fondet, hvilket tilsvarer
11,3 prosent. Kommunesektoren –

Institusjoner
Universitetet i Agder
Sørlandet sykehus
Kommunale, fylkeskommunale og interkommunale prosjekter
Agderforskning
Andre prosjekter i bl.a. private virksomheter
Inndratte tilskudd
Sum

1 400 000
40 000
485 000
600 000
10 200 000
herunder kommunale, fylkeskommunale og
interkommunale prosjekter – har til sammen
mottatt 6,8 mill. kroner, eller 9,8 prosent,
mens prosjekter tilknyttet Agderforskning
har mottatt 4,9 mill. kroner eller 7,1 prosent
av midlene.
Til sammen har de nevnte virksomhetene
mottatt over 60 prosent av tilskuddene
fra fondet. Øvrige tilskudd fordeler seg
mellom en rekke prosjekter i bl.a. private
virksomheter. Inndratte tilskudd i forbindelse
med bl.a. prosjekter som ikke er realisert,
utgjør 4,4 prosent av de samlede tilsagnene.

Tildelinger
(mill. kr)

Prosentandel
23,1
7,9
6,8
4,9
24,0
3,0
69,7

33,1
11,3
9,8
7,1
34,4
4,4
100,0

3.3 Samarbeid med Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør
Sparebankstiftelsen Sparebanken
Sør vil på gaveområdet i årene
som kommer gi oppmerksomhet til
kompetansebyggende prosjekter og
tiltak relatert til levekårsutfordringer
i Agder og i Telemark. I Agder ønsker
sparebankstiftelsen å prioritere et gjensidig

forsterkende samarbeid med Sørlandets
Kompetansefond og Aust-Agder utviklingsog kompetansefond.
Ved behandlingen av sak 69/2015
stilte styret i Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond seg positive til å opprette

en fast dialog om vurderinger knyttet
til søknader som er aktuelle å støtte
fra kompetansefondet selv og/eller fra
sparebankstiftelsen.
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3.4 EØS-avtalens statsstøtteregelverk
Sekretariatet innhentet i 2015 en vurdering
fra Kluge Advokatfirma AS om statsstøtterettslige spørsmål knyttet til Aust-Agder
utviklings- og kompetansefond. Etter Kluges
vurdering er fondet underlagt EØS-avtalens
regler om statsstøtte ved tildeling av midler.
Kompetansefondet har også tidligere
forholdt seg til EØS-avtalens regler om

statsstøtte. De senere år har imidlertid
fondets verdi – og dermed midlene til
utdeling – økt vesentlig. Dette har aktualisert
behovet for å få foretatt en gjennomgang av
fondets forhold til statsstøtteregelverket.
I sak 75/2015 vedtok styret at Aust-Agder
utviklings- og kompetansefond meldes inn
under gruppeunntaksforordningen (GBER)

for forskning, utvikling og innovasjon.
Dette innebærer at støtte som oppfyller
vilkårene i GBER kan tildeles uten
forhåndsgodkjennelse fra EFTA Surveillance
Authority (ESA). Formelt er det Nærings- og
fiskeridepartementet (NFD) som på vegne av
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
sender meldingen til ESA. Høsten 2015 er
sekretariatet i dialog med NFD om dette.

4. Økonomi
For 2015 er det en samlet avkastning på kapital på 19 243 400 kroner. Driftskostnadene var på 942 996 kroner.
Dette gir et resultat på 18 300 404 kroner.
Grunnkapitalen er på 244 mill. kroner. For
å opprettholde fondets realverdi avsettes
6 266 229 kroner til tilleggskapitalen.
2 034 175 kroner benyttes til å styrke
bufferkapitalen og 10 mill. kroner avsettes
til utdeling av midler i 2017. Ved utgangen

av året er dermed tilleggskapitalen
på totalt 58 075 438 kroner, og bufferkapitalen er på 74 792 199 kroner.
I balanseregnskapet er det 22 mill. kroner
i fri egenkapital. Det er avsatt 12 millioner

kroner til utdeling av midler i 2016 og 10
mill. kroner til utdeling i 2017.
Styret bekrefter at forutsetningen for
fortsatt drift er til stede.

Arendal, 13. mai 2016

Atle Svendal
Styreleder

Terje Stalleland
Nestleder

Irene H. Aune

Signe Sollien Haugå

Arvid Johannessen
Varamedlem

Kamilla Solheim
Varamedlem

Arne Thomassen

John G. Bergh
(daglig leder)

Resultatregnskap
Note
Avkastning av kapital
Inntekter av finansielle eiendeler
Renteinntekter
Rente verdipapirer
Urealisert gevinst finansielle eiendeler
Realisert gevinst finansielle eiendeler
Andre finansinntekter
Sum inntekter av finansielle eiendeler
Kostnader vedrørende finansielle eiendeler
Urealisert tap finansielle eiendeler
Realisert tap finansielle eiendeler
Kostnader verdipapirer
Renteutgifter
Andre finanskostnader
Sum kostnader vedrørende finansielle eiendeler
Sum avkastning av kapital
Driftskostnader
Styre- og møtegodtgjørelse
Møtekostnader
Revisjonshonorar
Konsulenttjenester
Administrasjonskostnader
Sum driftskostnader
Årets overskudd/underskudd
Overføringer
Avsatt til tilleggskapital
Avsatt til bufferkapital
Avsatt til annen egenkapital
Sum overføringer

2
2

6
6
6

2015

2014

93 035
7 707 080
5 400 310
20 003 350
1 925 145
35 128 920

118 880
5 466 282
26 721 879
3 003 858
1 377 622
36 688 521

0
15 612 448
269 798
0
3 274
15 885 520
19 243 400

0
125 225
217 845
0
6 095
349 165
36 339 356

254 443
39 253
25 000
345 561
278 739
942 996
18 300 404

242 463
19 749
25 000
348 732
263 442
899 385
35 439 971

6 266 229
2 034 175
10 000 000
18 300 404

5 834 075
17 605 896
12 000 000
35 439 971
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Balanse

Noter til regnskapet
Note

Fordringer
DnB Nor Kapitalforvaltning
Nordea Kapitalforvaltning
Opptjente, ikke forfalte renter obligasjoner
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Finansielle omløpsmidler
Norske obligasjoner
Globale obligasjoner
Norske aksjer
Globale aksjer
Eiendomsfond
Sum finansielle omløpsmidler
Bankinnskudd
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Egenkapital
Grunnkapital
Tilleggskapital
Bufferkapital
Sum bunden kapital
Fri kapital
Sum egenkapital
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig skattetrekk
Skyldig arbeidsgiveravgift
Vedtatte utdelinger, ikke utbetalt
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld

3
3
4
4
5
9

6
6
6
6

7, 8

2015

2014
-

1 420 686
2 526
2 189 999
3 613 211

143 695 222
99 305 461
24 272 381
103 124 812
43 562 385
413 960 261
2 294 370
416 254 631
416 254 631

155 543 723
81 523 033
31 141 031
97 176 511
33 963 840
399 348 137
581 265
403 542 613
403 542 613

244 000 000
58 075 438
74 792 199
376 867 637
22 000 000
398 867 637

244 000 000
51 809 209
72 958 024
368 767 233
22 000 000
390 767 233

947 629
38 820
12 056
16 388 490
0
17 386 994
416 254 631

24 030
48 620
15 228
12 678 973
8 529
12 775 380
403 542 613

Note 1

Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som
forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen.
Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og
antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp
på etableringstidspunktet.

Finansielle omløpsmidler
Investeringer i aksjer, obligasjoner og andre rentebærende papirer
som er børsnoterte og som inngår i en handelsportefølje vurderes
til virkelig verdi.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende.

Realiserte og urealiserte gevinster på finansielle omløpsmidler
inntektsføres på tidspunkt for opptjening.

Utdeling av midler i henhold til stiftelsens formål

Selskapet er fritatt for inntekts- og formuesskatt.

Vedtatte utdelinger som ikke er utbetalt på balansetidspunktet
føres som kortsiktig gjeld i regnskapet.

Note 2

Antall ansatte, godtgjørelse til styre og revisor

Selskapet har ingen ansatte, og har derfor ikke plikt til å ha
lovbestemt tjenestepensjonsordning.
Det er utbetalt kr. 223 000 i styrehonorar og møtegodtgjørelse for
2015. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til daglig leder.

Note 3

Revisor
Sum utbetalt til revisor for utførte revisjonstjenester er kr. 25 000.
Beløpet er inklusiv mva.

Norske og globale obligasjoner

DNB Obligasjon III
Sum norske obligasjoner
Blue Bay IG
Pimco Global Investment
Templeton Global Bond
Sum globale obligasjoner
Sum obligasjoner

Antall andeler
14 258
29 693
260 063
3 373 614

Ansk.kost
150 975 628
150 975 628
32 699 481
32 698 884
32 949 339
98 347 704
249 323 332

Kurs pr. 31.12.15
10 078,56
1 120,67
125,73
9,88

Bokført verdi
143 695 222
143 695 222
33 276 444
32 697 710
33 331 308
99 305 461
243 000 683

Markedsverdi
143 695 222
143 695 222
33 276 444
32 697 710
33 331 308
99 305 461
243 000 683
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Norske og globale aksjer
Antall andeler

Norske aksjer
DI Norske Aksjer Institusjon 2
Solsten Norwegian Equities
Globale aksjer
Aberdeen Global EM Eqt.
KLP Aksje Global Indeks 1
Landsdown LO B Class
Nordea Stabile Aksjer Global
Sum aksjer

Note 5

Kurs pr. 31.12.15

Bokført verdi

Markedsverdi

5 807
11 017

12 403 769
12 435 466

2 054,42
1 120,19

11 930 800
12 341 581

11 930 800
12 341 581

172 127
8 281
46 001,82
10 107

12 402 715,42
21 200 000
42 600 000
12 313 154,00
113 355 104

7,85
2 560,02
120,01
2 092,90

11 953 770,44
21 198 490
48 820 197
21 152 355
127 397 193

11 953 770
21 198 490
48 820 197
21 152 355
127 397 193

Antall andeler
280 000
86 000

Ansk.kost
28 140 000
8 621 500
36 761 500

Kurs pr. 31.12.15
123,9280
103,0530

Bokført verdi
34 699 827
8 862 558
43 562 385

Markedsverdi
34 699 827
8 862 558
43 562 385

Uttalelse om årsregnskapet
Vi har revidert årsregnskapet for Aust-Agder
utviklings- og kompetansefond som viser et
overskudd på kr 18.300.404. Årsregnskapet
består av balanse per 31. desember 2015 og
resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet
per denne datoen, samt en beskrivelse av
vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og
andre noteopplysninger.
Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å
utarbeide årsregnskapet og for at det
gir et rettvisende bilde i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk
i Norge. Dette gjelder også ansvar for intern
kontroll som styret og daglig leder finner
nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen
av et årsregnskap som ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller feil.
Revisors oppgaver og plikter

Egenkapital

Inngående balanse 01.01.15
Utdeling av midler
Tilbakeførte midler
Årets overskudd
Egenkapital pr 31.12.15

Note 7

Ansk.kost

Norske eiendomsfond

DnB Scandinavian PropFund 3
DnB Scandinavian PropFund 6
Sum eiendomsfond

Note 6

Revisors beretning 2015

Grunnkapital
244 000 000
0

Tilleggskapital
51 809 209
0

0
244 000 000

6 266 229
58 075 438

Bufferkapital
72 958 024
-200 000
0
2 034 175
74 792 199

Fri egenkapital
22 000 000
-10 000 000
0
10 000 000
22 000 000

Sum
390 767 233
-10 200 000
0
18 300 404
398 867 637

Utdeling av midler i henhold til stiftelsens formål

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening
om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår
revisjon. Vi har gjennomfart revisjonen i
samsvar med lov, forskrift og god kommunal
revisjonsskikk i Norge, herunder International
Standards on Auditing. Revisjonsstandardene
krever at vi etterlever etiske krav og planlegger
og gjennomfører revisjonen for å oppnå
betryggende sikkerhet for at årsregnskapet
ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger
for å innhente revisjonsbevis for beløpene
og opplysningene i årsregnskapet. De valgte
handlingene avhenger av revisors skjønn,
herunder vurderingen av risikoene for at
årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller
feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn
til den interne kontrollen som er relevant for
stiftelsens utarbeidelse av et årsregnskap som
gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter
omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en
mening om effektiviteten av stiftelsens interne
kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering
av om de anvendte regnskapsprinsippene er
hensiktsmessige og om regnskapsestimatene
utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en
vurdering av den samlede presentasjonen av
årsregnskapet.
Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag
for vår konklusjon.

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i
samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt
vesentlige et rettvisende bilde av den finansielle
stillingen til stiftelsen Aust-Agder utviklingsog kompetansefond per 31. desember 2015,
og av resultater og kontantstrømmer for
regnskapsåret som ble avsluttet per denne
datoen i samsvar med regnskapslovens regler
og god regnskapsskikk i Norge.

Vedtatte utdelinger, ikke utbetalt

Vedtatt utdeling av midler 2015, rest ikke utbetalt
Vedtatt utdeling av midler 2013, rest ikke utbetalt
Vedtatt utdeling av midler 2012, rest ikke utbetalt
Vedtatt utdeling av midler 2011, rest ikke utbetalt
Sum vedtatte utdelinger, ikke utbetalt

Note 9

Bankinnskudd

Herav bundne skattetrekkmidler kr. 19 945.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som
beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene
i årsberetningen om årsregnskapet,
forutsetningen om fortsatt drift og forslaget
ti! anvendelse av overskuddet er konsistente
med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på var revisjon av årsregnskapet som
beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har
funnet nødvendig i henhold til internasjonal
standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon
eller begrenset revisjon av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt
sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og
god bokforingsskikk i Norge.
Konklusjon om utdelinger og forvaltning

Konklusjon

«Vedtatte utdelinger, ikke utbetalt» presenteres som gjeld i regnskapet. Spesifikasjon av denne gjelden fremgår av note 8.

Note 8

Uttalelser om øvrige forhold

7 450 000
5 488 490
2 425 000
1 025 000
16 388 490
Ketil Raknes
Registrert revisor

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som
beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har
funnet nødvendige i henhold til internasjonal
standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000,
mener vi stiftelsen er forvaltet og utdelinger er
foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål
og vedtektene for øvrig.
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