Årsregnskap 2020
Kronprinsparets Fond

Stiftelsen Kronprinsparets Fond
Noter til regnskapet 2020
Note 1
Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fondet ble opprettet av stifterne 25. august 2001. Fondets
grunnkapital ved registreringen pr. 8. november 2001 var kr 5 325 413. Fondets grunnkapital er ved beslutning pr. 11/2-2011 registrert med kr 10 000 000,-.
Fra 2014 er aktiviteter knyttet til stiftelsens formål opplistet som prosjektkostnader, og lønnskostnader direkte knyttet til prosjektene er derfor opplistet under
note 3, samtidig inngår de i note 4, for å vise de totale lønnskostnadene og hvilke elementer som inngår.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av gjeld er tilsvarende kriterium lagt til grunn. Verdipapirer
klassifisert som omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi.

Periodiseringsregler
Regnskapet bygger på det grunnleggende prinsippet om sammenstilling. Alle kostnader belastes etter hvert som de påløper. Ved årsslutt foretas avsetning basert
på den kunnskap man har ved avslutning av regnskapet. I henhold til statuttene skal årlige gaver og bidrag til Fondet tillegges den urørlige kapital.

Note 2
I tillegg til ordinære gaver gitt til Kronprinsparets Fond har fondet knyttet til seg strategiske samarbeidspartnere som bidrar økonomisk og langsiktig.
Det er mottatt kr 1 500 som gave fra privatpersoner i 2020.
Samarbeidspartnerne har bidratt med følgende midler i 2020:
WILSTAR AS
1 000 000
DNB Bank ASA
1 000 000
Egmont Fonden
1 700 000
DAM/ExtraStiftelsen
1 000 000
Sparebankstiftelsen DNB
1 300 000
North Star
1 000 000

Note 3
Fra 2014 er aktiviteter knyttet til stiftelsens formål opplistet som prosjektkostnader.
Prosjektkostnader/prosjektstøtte:
Prosjekthenførte lønnskostnader
Generelle prosjektkostnader
UngInvest AIB
Fondets kommunikasjonsplattform
Vibro
Sandwich Brothers
Catalysts
Stiftelsen Dale Oen
Utvikling nye prosjekter
FLYT
Sum

2020
1 516 249
78 708
354 406
204 230
0
440 000
306 250
125 000
2 626
4 595 387
7 622 857
0

2019
2 167 814
309 922
1 710 411
82 053
202 000
250 000
300 000
0
0
2 056 706
7 080 925

Fondet har etablert et nettverk bestående av utvalgte prosjekter med fokus på kompetansedeling og samarbeid. I et langsiktig perspektiv arbeider fondets ansatte
i samhandling med prosjektene for gjennom nettverket å skalere tilbudene og gjøre dem bærekraftige.

Note 4
FLYT prosjekt
FLYT prosjektet er fondets eget prosjekt som bli støttet av eksterne samarbeidspartner. Prosjektet inngår som en del av stiftelsens virksomhet og regnskap.
Forbruk av bidragene fra samarbeidspartnerne er regulert i egne kontrakter og bli redegjort i et separat prosjektregnskap. De fleste kontraktene er avvikende til
årsregnskap.
Mottatte bidrag føres i balansen som forpliktelse til samarbeidspartnerne og innteksføres i henhold til kontraktene per 31.12.. Ikke forbrukte midler blir ikke
inntektsført og forbli som forpliktelse i balansen. For året 2020 utgjør dette kr 627 060.
Kr 489 487 av de avsatte midlene er bidrag fra Egmont Fonden, og er øremerket resterende kostnader for gjennomføring av to Flyt-kull i Bergen. Oppstarten av
disse to kullene var planlagt høsten 2020, og Flytledere og ungdommer som skal delta er rekruttert. Pga. pågående store utfordringer i Bergen knyttet til
koronaepidemien har oppstart blitt forskjøvet flere ganger, og det planlegges oppstart så snart det er mulig i 2021. Resterende midler, kr 137 573, er knyttet til
gjenstående utbetaling av lønn til Flytledere og fordeler seg på flere samarbeidspartner.
Note 5
Totale lønns- og personalkostnader:
Lønn og feriepenger
Pensjonskostnader
Arbeidsgiveravgift
Sum

2020
2 734 838
241 525
443 922
3 420 285

2019
2 276 291
168 227
364 760
2 809 278

Antall ansatte er fem ved utgangen av 2020. Samme tidspunkt i 2019 var antall ansatte fire.
Lønn til daglig leder er utgiftsført med kr 870 024,- og annen godtgjørelse med kr 16 661,-. Arbeidsgivers andel av daglig leders pensjonsinnskudd utgjorde kr 67
546,-. Pensjonsavtalen oppfyller krav til obligatorisk tjenestepensjon, er innskudsbasert og administreres av Danica Pensjon. Det kongelige hoff bistår
vederlagsfritt med forretningsførsel. Styret mottar ikke vederlag.
Note 6
Honorar til revisor er utgiftsført med kr 31 772,50 for ordinær revisjon.
Avgift til stiftelsestilsynet utgjorde kr 7 350 ,Administrative driftskostnader for øvrig er kontor- og kommunikasjonskostnader.
Note 7
Verdipapirer klassifisert som omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi.
Note 8
Grunnkapital til fondet utgjør kr 10 000 000,-. Egenkapital justeres årlig med årets resultat.
Egenkapital
Egenkapital pr. 1/1
Årets resultat
Egenkapital pr. 31/12

2020
-16 282 083
625 239
-15 656 844

2019
-13 252 519
-3 029 564
-16 282 083

