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SINTEF Energi AS
Resultatregnskap

(Tall i tusen)

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2021 2020

Eksterne prosjektinntekter 1, 2 516 873 464 595
Grunnbevilgninger Norges Forskningsråd 1 44 131 37 585
Annen driftsinntekt 1 13 204 9 968
Brutto driftsinntekter 574 207 512 147

Direkte prosjektkostnader 2 110 592 93 291
Netto driftsinntekter 463 616 418 856

Lønnskostnad 2, 3 315 715 292 465
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 4 10 825 11 243
Annen driftskostnad 2, 3 89 962 94 215
Sum driftskostnader 416 501 397 923

Driftsresultat 47 114 20 933

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen renteinntekt 4 320 4 248
Annen finansinntekt 306 3 026
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler 5 4 740 4 682
Annen rentekostnad 2 54
Annen finanskostnad 174 5 198
Netto finansresultat 9 191 6 704

Årsresultat før skattekostnad 56 305 27 637

Skattekostnad 11 11 366 4 722
ÅRSRESULTAT 10 44 940 22 915

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 44 940 22 915
Sum overføringer 44 940 22 915



SINTEF Energi AS
Balanse pr 31.12

(Tall i tusen)

EIENDELER Note 2021 2020

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel 11 12 560 11 643
Sum immaterielle eiendeler 12 560 11 643

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 4 135 744 127 683
Anlegg under oppføring 4 993 9 721
Vitenskapelig utstyr 4 18 146 19 103
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende 4 4 094 4 585
Sum varige driftsmidler 158 977 161 092

Finansielle driftsmidler
Lån til foretak i samme konsern 2, 7 1 972 3 944
Investeringer i aksjer og andeler 5 27 367 23 062
Andre langsiktige fordringer 7 70 70
Sum finansielle anleggsmidler 29 409 27 076

Sum anleggsmidler 200 947 199 811

Omløpsmidler

Varer
Oppdrag i arbeid 6 75 399 65 135
Sum varer 75 399 65 135

Fordringer
Kundefordringer 59 684 49 305
Kortsiktige fordringer konsern 2 4 321 9 828
Andre kortsiktige fordringer 4 134 4 232
Sum fordringer 68 139 63 364

Investeringer
Markedsbaserte obligasjoner og andre verdipapirer 5, 14 64 189 59 604
Sum investeringer 64 189 59 604

Bankinnskudd, kontanter o.l. 8 436 041 380 327

Sum omløpsmidler 643 768 568 431

SUM EIENDELER 844 715 768 241



SINTEF Energi AS
Balanse pr 31.12

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2021 2020

Innskutt egenkapital
Aksjekapital 9 7 540 7 540
Sum innskutt egenkapital 7 540 7 540

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 488 103 443 163
Sum opptjent egenkapital 488 103 443 163

Sum egenkapital 10 495 643 450 703

Gjeld

Annen langsiktig gjeld
Langsiktig lån konsernselskaper 2, 7 1 106 1 106
Sum annen langsiktig gjeld 1 106 1 106

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 48 243 43 361
Betalbar skatt 11 12 282 3 681
Skattetrekk og andre offentlige avgifter 28 427 22 977
Forskudd fra kunder 146 598 129 265
Kortsiktig gjeld konsern 2 19 288 28 023
Annen kortsiktig gjeld 12 93 128 89 125
Sum kortsiktig gjeld 347 966 316 432

Sum gjeld 349 072 317 538

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 844 715 768 241
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SINTEF Energi AS
Indirekte kontantstrøm

(Tall i tusen)
2021 2020

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad 56 305 27 637
Periodens betalte skatt 3 681 8 927
Tap/gevinst ved salg av eiendeler -281 -2 888
Ordinære avskrivninger 10 825 11 243
Verdiendring finansielle omløpsmidler -4 585 -4 500
Endring i oppdrag i arbeid -10 265 6 712
Endring i kundefordringer og forskudd fra kunder 6 954 53 456
Endring i leverandørgjeld 4 881 17 231
Endring i konsernmellomværende -1 256 7 565
Endring i andre tidsavgrensningsposter 9 552 986
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 68 449 108 515

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 350 0
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 8 779 10 780
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer 4 306 943
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -12 735 -11 723

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 55 714 96 792
Beholdning av bankinnskudd og kontantekvivalenter pr 01.01. 380 327 283 536
Beholdning av bankinnskudd og kontantekvivalenter pr 31.12. 436 041 380 327



SINTEF Energi AS
Noter til regnskapet

(Tall i tusen)

REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Bruk av estimater
I utarbeidelse av årsregnskapet har man brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og 
verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen i henhold til god 
regnskapsskikk. Områder som i stor grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet, eller 
områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for årsregnskapet, er beskrevet i notene.

Valuta
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta 
omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Valutakursendringer resultatføres løpende i 
regnskapsperioden under andre finansposter. Valuta (inn- og utgående) sikres med terminforretninger direkte knyttet 
itl oppdrag. Usikrede valutainnbetalinger benyttes til løpende utgifter i utenlandsk valuta.

Inntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. 
Lisensinntekter inntektsføres proratisk over lisensperioden.

For prosjekter anvendes løpende inntektsføring. Dette innebærer at inntektsføringen skjer i takt med prosjektets 
fullføringsgrad, slik at opparbeidet andel av prosjektets forventede fortjeneste tas til inntekt. Fullføringsgraden 
fastsettes ut fra utført produksjon. I den perioden det blir identifisert at et prosjekt vil gi et negativt resultat, vil det 
estimerte tapet bli resultatført i sin helhet.

Offentlige tilskudd i form av forskningsrådsbevilgninger og lignende inntektsføres etter de grunnleggende prinsipper 
for inntekts- og kostnadsføring. Det vil si at tilskuddet inntektsføres samtidig med den inntekten det skal øke eller 
kostnaden det skal redusere. Tilskudd som det er knyttet betingelser til inntektsføres først når det er sannsynlig at 
betingelsene er, eller vil bli, oppfylt.

Investeringer og tilskudd føres netto. Investeringstilskudd går til fradrag fra historisk kost for investeringsobjektet.

SINTEF Energi AS mottar grunnbevilgning fra Kunnskapsdepartementet. For å oppfylle betingelsene i retningslinjer for 
statlig grunnfinansiering av forskningsinstitutter, fordeles mottatte midler på prosjekter som møter disse betingelsene. 
Grunnbevilgningen inntektsføres i takt med utførelsen av disse prosjektene. Som en følge av dette vil mottatte midler 
til ferdigstillelse av flerårige prosjekter føres som forskuddsbetaling i balansen.

Kostnader
Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar 
sammenheng mellom kostnader og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra 
sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. 
Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige 
og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende 
og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverseres eller kan reverseres i samme periode er utlignet og 
nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli utnyttet. Skatt knyttet til 
egenkapitaltransaksjoner er ført direkte mot egenkapitalen. 
Det avsettes ikke for skatt på inntektsførte resultatandeler fra norske datterselskaper eller norske tilknyttede selskaper 
grunnet fritaksmetoden.



Klassifisering og vurdering av anleggsmidler
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, fratrukket 
avskrivninger og nedskrivninger. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på transaksjonstidspunktet. 

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets økonomiske levetid. Ved nyanskaffelser 
aktiveres og avskrives driftsmidler med kostpris over kr 15.000 som vurderes å ha en økonomisk levetid på tre år eller 
mer. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. 
Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige 
kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til 
stede.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, 
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. 

Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende 
beløp. 

Immaterielle eiendeler og forskning og utvikling
Utgifter til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler, herunder kostnader til egen forskning og utvikling kostnadsføres i 
sin helhet. Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis balanseføres til anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler 
overtatt ved kjøp av virksomhet balanseføres til anskaffelseskost når kriteriene for balanseføring er oppfylt.

Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over økonomisk levetid. Immaterielle 
eiendeler nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom de forventede økonomiske fordelene ikke dekker balanseført verdi 
og eventuelle gjenstående tilvirkningskostnader. 

Andre aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler
Aksjer og andeler hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, er vurdert etter kostmetoden. Investeringene 
nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes å ikke være forbigående. Mottatt utbytte fra selskapene 
inntektsføres som annen finansinntekt.

Aksjer og andre finansielle instrumenter klassifisert som omløpsmidler
Aksjer og andre finansielle instrumenter som inngår i handelsporteføljen vurderes til virkelig verdi på balansedagen. 
Andre omløpsmidler er vurdert til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Aksjer 
i porteføljeselskaper er klassifisert som omløpsmidler. Dette gjelder alle investeringer i porteføljen uansett eierandel. 
Dette skyldes at formålet med investeringene er å selge aksjeposten etter aktiv deltagelse med å videreutvikle og 
kommersialisere selskapet.

Varer
Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Netto salgsverdi er estimert salgspris ved 
ordinær drift etter fradrag for beregnede nødvendige utgifter for gjennomføring av salget. Anskaffelseskost inkluderer 
utgifter påløpt ved anskaffelse av varene og kostnader for å bringe varene til nåværende plassering og tilordnes ved 
bruk av FIFO - prinsippet.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til 
tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. For øvrige kundefordringer utføres en 
uspesifisert avsetning for å dekke forventet tap på krav.

Pensjoner
Selskapet er pliktig til å ha en tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har etablert en 
pensjonsordning som tilfredsstiller kravene etter denne loven. 

Selskapet har etablert en hybrid pensjonsordning. Kostnaden til pensjonsordningen tilsvarer periodens premie til 
pensjonsselskapet. Alle ansatte er medlem av ordningen.

Sikring
Sikringsinstrumentene reflekteres ved at realiserte og urealiserte gevinster og tap på sikringsinstrumentene ikke 
resultatføres før det underliggende sikringsobjektet påvirker resultatregnskapet.



Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter 
kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.



Note 1 Salgsinntekter

Pr. virksomhetsområde 2021 2020
Energisystemer 183 273 170 994
Elkraftteknologi 86 475 77 897
Termisk energi 110 345 112 498
Gassteknologi 145 798 110 984
Stab 48 317 39 775
Sum 574 207 512 147

Pr. geografisk marked 2021 2020
Norge 503 750 419 572
EU 60 356 84 552
Andre land 10 101 8 024
Sum 574 207 512 147

Ordinær grunnbevilgning mottatt fra Norges Forskningsråd
Ubenyttet grunnbevilgning pr 1.1.2021 0
Mottatt ordinær grunnbevilgning for 2021 36 078
Benyttet grunnbevilgning i 2021 -36 078
Ubenyttet grunnbevilgning pr 31.12.2021 0

Ekstraordinær grunnbevilgning mottatt fra Norges Forskningsråd
Ubenyttet ekstraordinær grunnbevilgning pr 1.1.2021 8 053
Benyttet ekstraordinær grunnbevilgning i 2021 -8 053
Ubenyttet ekstraordinær grunnbevilgning pr 31.12.2021 0

Note 2 Transaksjoner og mellomværende med nærstående parter 

Fordringer  2021 2020 
Lån til foretak i samme konsern 1 972 3 944
Andre kortsiktige fordringer konsern 4 321 9 828
Sum 6 293 13 772

Gjeld  2021 2020 
Lån fra foretak i samme konsern 1 106 1 106
Annen kortsiktig gjeld konsern 19 288 28 023
Sum 20 394 29 129

Transaksjoner med selskap i samme konsern
Eksterne prosjektinntekter 21 057
Direkte prosjektkostnader 24 008
Lønnskostnad 200
Annen driftskostnad 27 010



Note 3 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader 2021 2020
Lønn 239 284 225 232
Arbeidsgiveravgift 39 666 34 951
Pensjonskostnader 31 458 27 102
Andre ytelser 5 307 5 179
Sum 315 715 292 465

Antall sysselsatte årsverk 264 239

Pensjonsforpliktelser
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret
Lønn 2 510 518
Pensjonskostnader 172 0
Annen godtgjørelse 111 0
Sum 2 793 518

En andel av administrerende direktørs kompensasjon er resultatbasert, og tildeles årlig av styret etter de enhver tid 
gjeldende kriterier fastsatt av styret. Den resultatbaserte andelen kan utgjøre inntil to måneders lønn, og er ikke 
pensjonsgivende eller lønnsbyggende. Det foreligger ingen forpliktelser til å gi særskilt vederlag ved opphør eller 
endring av ansettelsesforhold.

Godtgjørelse til revisor (ekskl mva) 2021 2020
Lovpålagt revisjon 119 98
Andre attestasjonstjenester 120 42
Andre tjenester 34 46
Sum 273 186

Note 4 Varige driftsmidler

Bygninger og 
annen fast 

eiendom
Vitenskapelig 

utstyr

Driftsløsøre, 
inventar og 
verktøy, ol

Anlegg 
under 

oppføring
Sum

Anskaffelseskost 1.1.2021 201 634 35 215 16 373 9 721 262 943
Tilgang i året 5 994 633 1 393 760 8 779
Avgang i året 0 0 -1 393 -1 393
Reklassifisering 9 488 0 0 -9 488 0
Anskaffelseskost 31.12.2021 217 116 35 847 16 373 993 270 329

Akkumulerte avskr. og nedskr. 1.1.2021 73 951 16 112 11 788 0 101 851
Periodens avskrivninger 7 421 1 589 1 815 0 10 825
Avgang 0 0 -1 324 0 -1 324
Akkumulerte avskr. og nedskr. 31.12.2021 81 372 17 701 12 279 0 111 351

Bokført verdi 31.12.2021 135 744 18 146 4 094 993 158 977

Økonomisk levetid 20-50 år 3-7 år 3-5 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Ingen avskr.

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler 6 150 3 587
Varighet ikke balanseført leiekontrakt 6 mnd oppsigelse 3-5 år



Note 5 Andre finansielle instrumenter

Anleggsmidler

Langsiktig investering i aksjer og andeler Eierandel Anskaffelseskost Balanseført verdi
SINTEF Venture AS 14,30 % 27 367 27 367
Sum 0 27 367 27 367

SINTEF Energi AS har forpliktet seg til å investere ytterligere 12,1 MNOK i SINTEF Venture IV og SINTEF Venture V, som 
begge er investeringer i SINTEF Venture AS. 

Omløpsmidler

Markedsbaserte obligasjoner og andre verdipapirer Anskaffeseskost Virkelig verdi

Periodens 
resultatførte 
verdiendring

Verdipapirer 55 104 64 189 4 740
Sum 55 104 64 189 4 740

Verdipapirer inneholder plasseringer trukket på SINTEF-konsernets felleslikviditet. SINTEF Energi AS' andel av 
kapitalplasseringene utgjør 14,79% av total verdi. 

Note 6 Oppdrag i arbeid og varer

2021 2020
Oppdrag i arbeid 75 399 65 135
Sum 75 399 65 135

Gjennom året gjøres det en løpende og individuell vurdering av det enkelte prosjekt under oppdrag i arbeid. 

Note 7 Fordringer og gjeld

Fordringer med forfall senere enn ett år 2021 2020
Andre langsiktige fordringer konsernselskaper 1 972 3 944
Andre langsiktige fordringer 70 70
Sum 2 042 4 014

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år 2021 2020
Annen langsiktig gjeld 1 106 1 106
Sum 1 106 1 106

Ansvarlig lån til  SINTEF pålydende 1,1 MNOK er rente- og avdragsfritt. Lånet gir rett til konvertering i aksjer. Selskapets 
aksjekapital skal økes, og da til samme kurs som de nye aksjene tegnes. 

Note 8 Bankinnskudd 

Bankinnskudd, kontanter o.l omfatter bundne skattetrekksmidler på 13 183
Bankinnskudd, kontanter o.l omfatter EU-prosjekter ordinære midler på 20 570
Bankinnskudd, kontanter o.l omfatter bundne FME midler (foliokonti) på 85 333



Note 9 Antall aksjer, aksjeeiere m.v

Aksjekapital pr 31.12 Antall Pålydende Balanseført
Ordinære aksjer 7 540 1 000 7 540

De eksisterende eiere har forkjøpsrett ved salg av aksjer.

Eierstruktur pr 31.12 Aksjer Eierandel Stemmeandel
Stiftelsen SINTEF 4 600 61% 61%
Energi Norge 2 520 33% 33%
Norsk Industri 420 6% 6%
Sum 7 540 100% 100%

Stiftelsen SINTEF utarbeider konsernregnskap hvor SINTEF Energi AS inngår i konsolideringen. Konsernregnskapet kan 
fås ved henvendelse til SINTEF, Postboks 4760 Torgarden, 7465 Trondheim.

Note 10 Egenkapital

Aksjekapital Annen egenkapital Sum egenkapital
Pr. 01.01.2021 7 540 443 163 450 703
Årets resultat 0 44 940 44 940
Pr. 31.12.2021 7 540 488 103 495 643
 



Note 11 Skatt

Årets skattekostnad 2021 2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:
Betalbar skatt 12 282 3 745
Endring i utsatt skattefordel -917 977
Skattekostnad ordinært resultat 11 366 4 722

Skattepliktig inntekt:
Ordinært resultat før skatt 56 305 27 637
Permanente forskjeller -4 462 -6 174
Endring i midlertidige forskjeller 4 168 -4 442
Skattepliktig inntekt 56 011 17 022

Betalbar skatt i balansen:
Betalbar skatt på årets resultat 12 282 3 681
Sum betalbar skatt i balansen 12 282 3 681

Beregning av effektiv skattesats
Resultat før skatt 56 305 27 637
Beregnet skatt av resultat før skatt 12 387 6 080
Skatteeffekt av permanente forskjeller -982 -1 358
Sum 11 405 4 722
Effektiv skattesats 20,3 % 17,1 %

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på 
typer av midlertidige forskjeller:

2021 2020 Endring
Varige driftsmidler -27 573 -27 721 -148
Fordringer -274 -443 -169
Avsetninger mv -29 244 -24 760 4 484
Sum -57 092 -52 924 4 168
 
Grunnlag for utsatt skattefordel -57 092 -52 924 4 168

Utsatt skattefordel (22 %) -12 560 -11 643 917
 



Note 12 Avsetninger

Annen kortsiktig gjeld
SINTEF Energi AS har pr 31.12.2021 en EU-avsetning på 20,4 MNOK. Denne avsetningen gjelder diskusjoner rundt 
SINTEFs timeprismodell og gjelder 7. rammeprogram og H2020-prosjekter. 

Note 13 Pantstillelser og garantier

SINTEF konsern har inngått avtale med SpareBank 1 SMN om et kontoteknisk flerbrukersystem for de juridiske 
enhetene i konsernet. SpareBank 1 SMN har kun rett til motregning i konti som de respektive juridiske enhetene 
disponerer i banken, uavhengig av kontotype og valuta. 

Tilskudd fra EU og skattetrekksmidler oppbevares på separate konti og faller utenfor flerbrukersystemet. 

Fornyet bankavtale ble inngått med SpareBank 1 SMN i 2020. I avtalen forplikter Stiftelsen SINTEF å stille sikkerhet 
gjennom pant i eiendom for 400 MNOK. 

SINTEF Energi AS er part i enkelte saker som et resultat av den ordinære virksomheten. SINTEF Energi AS vurderer
at eventuelle forpliktelser i denne sammenheng ikke vil være vesentlig i forhold til selskapets resultat, likviditet
eller finansielle stilling.

Note 14 Finansiell markedsrisiko

SINTEF Energi AS er eksponert for valutasvingninger ved at deler av prosjektmassen har prosjektinntekter i en annen 
valuta enn hele eller deler av kostnadene. Eksponeringen er i hovedsak mot EUR eller USD. For å avlaste denne 
risikoen benyttes terminkontrakter i den aktuelle valuta. Valutaterminer er knyttet til kontraktsfestede 
prosjektinntekter i utenlandsk valuta. Det foreligger fullmakt til større "blokk-sikringer" ved behov. 

SINTEF har en betydelig likviditetsreserve som plasseres sentralt på vegne av de selskapene som deltar i ordningen. 
Porteføljen plasseres i henhold til "Regler for Finansforvaltning", som årlig godkjennes av styret i Stiftelsen SINTEF. 

Finansporteføljen til SINTEF har pr 31.12.2021 en markedsverdi på 434 MNOK.
SINTEF Energi AS sin andel av denne porteføljen var 14,79 %.

Styret i SINTEF vedtok i 2019 å sette ut forvaltning av finansiell overskuddslikviditet til ekstern forvalter. Investeringen 
består av en veldiversifiert internasjonal portefølje innen obligasjoner, eiendom og aksjer med lav risiko. 
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