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Universitetets forvaltning av sine eierinteresser i aksjeselskap

Universitetet i Bergen gir Kunnskapsdepartementet melding om sin deltakelse selskaper og
om den betydningen det enkelte selskap har for institusjonens virksomhet. Dette skjer
gjennom sitt årlige innspill til statsrådens beretning til Riksrevlsjonen, vedlagt seiskapenes
årsregnskap, arsberetning, revisjonsberetning samt protoko!! fra avholdt generalforsamling.
Overordnet myndighet har de siste årene viet problemstillinger knyttet til eierstyring stor
oppmerksomhet og universitetet har på samme måte som andre statlige virksomheter flere
ganger de siste årene vært gjenstand for Riksrevisjonens kontro!! på området.

Formålet med denne styresaken er å gi en samlet oversikt over universitetets forvætning av
sine eierinteresser i aksjeselskap. Universitetsdirektøren onsker ogsa å vise at forvaltningen
er i samsvar med krav lover, regelverk og prinsipper for godt eierskap og å informere om
noen planer for eierskapet.

Innledning/bakgrunn
Universitets- og høyskolelovens § 12-4 « Samarbeid og deltakelse i andre tiltak» gir
universitetet adgang t å delta i aksjeselskap når slik deltakelse er av faglig interesse.
Bestemmelsene er operasjonalisert Reglement om statlige universiteter og høyskolers
forpfiktende samarbeid og erverv av aksjec og i Retningsiinjer for Kunaskapsdepadementets
og undediggende virksomfieters forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper.

I reglementet er det satt opp kriterier for at institusjonen kan opprette selskap eller kjope
aksjer:

Samarbeidet skal være av faglig interesse og eierinstitusjonens fagrniljø skal

involveres i samarbeidet med selskapet

Samarbeidet skal ikke svekke eiennstitusjonens faglge uavhengighet og skal ivareta

eierinstitusjonenes økonorniske interesser

Eierinstitusjonen skal ikke direkte eller indirekte subsidiere aktivitet i selskapet

Samarbeidet skal reguieres i en skriftlig samarbeidsavtale. Ifølge reglernentet skal
eieanstitusjonens styre fastsette resultatmål for sitt eierskap og styret er ansvarlig for at
utøvelsen av eierskapet skjer i henhold tUdepartementets særskilte retningslinjer. Eerroen
skal utøves stik at den ikke griper inn i driften eller de forretningsmessige avgjørelser som
sæskapets styre er ansvarlig for.

Universitetet har utarbeidet egne utfyllende retningsfnjer og universitetsstyret fastsatte 8/6-
09 Retningslinjer for forpliktende samarbeid og erverv av aksjer ved Universitetet i Bergen.
Disse retningslinjene fastsetter både styrets og instituslons ansvar, redegjør for onnsipper og
regeiverk for statbg e;erskapsoppfe4ging og rapportering.

Riksrevisjonen utfører hvert år kontroll med forvaftningen av stabige selskaper. I
Riksrevisjonens årlige Dokument 3:2, bfir disse forholdene redegjort for. Forhold som har



vært gjenstand for kontroll de siste årene er blant annet universitetenes forhold til og styring
av deres kornmersiahsenngsselskaper, oppfølging av økonomi og effektivitet i statlig eide
selskaper, om hvordan likestilling og mangfold blir fulgt opp, om styrenes kompetansa og om
institusjonenes roller og ansvar knyttet til styring og eieroppfølging av selskapene.

Når det gjelder forholdet til og styringen av kommersialiseringsselskapene sektoren har
Riksrevisjonen de siste årene hatt et særlig fokus og undersøkt en rekke forhold knyttet til
statlige institusjoners oppfølging og stynng av disse.
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Allerede i 2002 fikk universiteter og høyskoler et tydeligere ansvar for kornmersialisenno av forakning, speegg na: patentbare
fo,-skningsresuftater, Endringer i universgets- og høyskoleloven og arbeidstakeroppfinnerloven fra 1/1.2003 medførte at
universiteter og høyskoler fikk antedning til å overta retten til næringsmessig utnyttelse av Patentbare opprinnelse  qovt av

I ansatte, men de fikk ogsa et ekspiisitt ansvar ior å utbre anvendelse av vitensKapelige resultater For å følge opp
lovendringene etablerle flere av uraversitetene selvstendige aksjeselskager. T70-er, som en mate a organisere støttestruktu  
for kommerstaUsedng på. Universaetet i Bergen etablerte i 204 Bergen Teknologioverføring AS sammen med

; Havforskn,ngsinstituttet og Helse Bergen 


Riksrevisjonen har i sine undersøkelser av disse relasjonene vært cpptatt av forhold knyttet
til statsstøtteregelverket, at insfitusjonene ikke kan subsidiere samarbeidende virksomhet og
at regnskapene skæ vise et rettmessig bilde av det økonomiske mellomværende mellom
selskap og institusjon.

Også i 2014 har Riksrevisjonen gjennomført revjsjon av styring av selskaper hvor
universiteter og høyskoler forvalter eierinteresser. Formålet var også denne gang å vurdere
om eierskapsutøvelsen er i samsvar med krav i lover. regelverk og prinsipper for godt
elerskap, samt å vurdere hvordan Kunnskapsdepartementet følger opp universiteter og
høyskoær i deres forvaltning av statens eierinæresser, Resultatene fra denne undersokelsen
vii b fremiagt for Stortinget i Riksrevisjonens Dokument 3.2, 11. november 2014.

Universitetet har i flere år hatt fokus på og jobber fortsatt kontinuerlig fOr å bidra Ut at
forvaltning av eierskapet i sine selskaper er i tråd med anmerkninger og anbefalinger som
Riksrevisjonen har kommet med.

Universitetets hel- og deleide aksjeselskap —en oversikt
TabeV 1 viser de selskapene som universitetet har eierskap i. Tabellen viser også hvilke av
disse (fire stk) som Mngår i Wil3-konsernet».
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Om det enkelte selskap

Uni Research AS
Se;skapet ble stiftet 2003, og er eid 85 prosent av UiB. De resterende 15% av aksjene eies
av Stiftelsen Universitetsforskning Bergen.

Selskapets formål er allmennyttig ved at det skal drive forskning og annen virksomhet som
hører naturlig sammen med dette. Selskapet skal fremme innovasjon og nyskapning i
samarbeid med samfunn og næOngsliv. Seiskapet kan opprette og delta i andre selskaper og
samarbeidstiltak, herunder oppta faglig samarbeid med Universitetet i Bergen og andre
forskningsinstitusjoner for a ivareta sitt formål. I samarbeidsavtalen mellom UiB og Uni
Research AS presiseres det at partene ønsker et tett og nært faglig samarbeid, og ønsker
blant annet å initiere samarbeid om og stimulere fagutvikling og forskning innenfor aktuelle
fagfelt. Selskapet er ikke forretningsmessig, og det kan ikke tas utbytte fra selskapet.

Uni Research AS har en tid arbeidet med å oppnå såkalt basisfinansiering til selskapet.
Basisfinansiering er en offentlig årlig bevilgning med det formål å sikre en instituttsektor som
kan tilby næringsliv og offentlig sektor relevant kompetanse og forskningstjenester av høy
internasjonal kvalitet. Den statlige basisfinansieringsordningen skal disponeres til langsiktig
kunnskaps- og kompetansebygging, og skal stimulere instituttenes vitenskapelige kvalitet,
internasjonalisering ag samarbeid. Et sentra!t krav for å oppnå basisfinansiering er at
selskapet ikke får en lignende bevilgning fra annet sted, for eksempel fra dets eiere, og at det
faglig og på annen måte skal være selvstendig. Det er videre et krav å hevde seg nasjonalt
og internasjonalt i konkurransen om FoU midler, og at en har et ikke uvesentlig nivå på
instituttets publisering. For å gjenspeile den funksjon selskapet har i dag, ble vedtekter i Uni
Research AS og aksjonæravtalen mellom universitetet og Sfiftelsen Unifob oppdatert, og
siden godkjent av Universitetsstyret (sak 58 i møtet 28.05.2014). I årets statsbudsjett er det
foreslått at Uni Research vil kunne motta ca 9 mill i statsstøtte,

Uni Research AS hadde I 2013 en samlet omsetning på 358 mNOK. Av inntektene kom 30
% fra Norges forskningsråd 47 % kommer fra offentlige kilder, inkludert midler fra UiB og 3
% fra EUs forskningsprogrammer. Uni Research AS hadde et driftsunderskudd på 9,4 mNOK
i 2013 noe som blant annet skyides «nye satsinger», det vil si kostnader til arbeid på
forskningsfelt som selskapet ønsker å bygge opp, men som ikke har inndekning i
utviklingsfasen. Selskapet har tilfredsstillende avkastning på investeringene i aksje,
obligasjons- og rentefond.

Christian Michelsen Research AS
Selskapet ble stiftet 25.06.1992. Staten ved UiB eier 50% av samlet aksjekapital, mens Uni
Research AS eier 35%. Da 11113eier 85% av aksjene i Uni Research AS, gjør det at UiB
direkte og indirekte eier vel 79% av aksjene i Christian Michelsen Research AS. Statoil New
Energy AS, Sparebanken Vest og CGG Veritas Services Norway AS eier 5% hver. Statens
eierinteresser i Christian Michelsen Research AS forvaltes av laB etter fulimakt fra
Kunnskapsdepartementet. Det tas ikke utbytte fra selskapet.

Christian Michelsen Research AS skal drive teknologisk forskning og utviklingsarbeid i
samarbeid med UiB på et ideelt og allmennyttig grunnlag innenfor utvalgte områder til å
fremme næringsutvikling, til hjelp for offentlig forvaltning og for å fremme innovasjon og
nyskapning i samarbeid med næringslivet.

Christian Michelsen Research AS er sammen med sine datterselskaper organisert som et
konsern (CMR) og har som bærende "Forskning for industriell utvikling". Selskapet har et

samfunnsnyttig formal og utfører forsknings- og utviklingsoppdrag for privat og offentlig
virksomhet. Konsernet har virksomhet globalt, men størsteparten av omsetningen kommer
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fra leveranse av forskning og industrielle prosjekter Norge og Europa. Morselskapet
Christian Michelsen Research AS driver fors<ning innen malevitenskap og instrumentering,
datateknorogrivisudrserrng cg fornybarelmiljøvennlige energisystemer.

CMR AS mottar filskudd form av basisbevrigning fra Norges Forskningsrad, I 2012 var
denne på 6,8 mill kroner. I 2013 hadde CMR AS og CMR-konsernet en omsetning på hhv
145,8 mNOK (AS'et) og 284,5 mNOK (konsernet), og et årsresultat etter skatt på nhv 10,8
mNOK (AS'et) og 14,6 mNOK (konsernet). Det er relativt liten grad av økonomisk
mellomværende mellom UiB og CMR AS, men samarbeidsaktviteten er økende.

Bergen Teknologioverforing AS
Selskapet ble stiftet 22.12.2004. Staten ved UiB og Havforskningsinstituttet eier henholdsvis
40% og 20% per 31. desember 2013, Helse Bergen eier 40%. Selskapet har også etablert
samarbeid med Høgsko[en Bergen (HrB), Chnstran Michersen Research (CMR), Norsk
institutt for forskning på ernæring og sjømat (NIFES), Uni Resarch AS og Nofima Ingredients
(avd Bergen) for utregning og oppfølging av kommersialiserbare forskningsresultat. Statens
eierinteresser i BTO AS forvaltes av UiB etter fullmakt fra Kunnskapsdepartementet.

BTO, har som formal a være kompetansesenter for forvaltning av selskapseiernes og andres
immaterielle rettigheter og interesser knyttet til forskningsresultater og forskningsprosesser.
BTO utforer utrednrng, rådgivning og administrativ oppfølging ved mulig kommersialisering
og andre aktiviteter som er knyttet til dette,

Serskapet har som mål å øke verdskapningen fra forskningen i regionen —til beste
for forskere, institusjonene og samfunnet,
Selskapet har ikke bestemmelser i vedtektene om å utbetale utbytte trl eiere.
Overskudd skal brukes i tråd med selskapets målsetning samt bidra ti! å styrke
selskapets Irkvidtet og soliditet.

BTO er blat en viktig innovasjons- og kommersialiseringsagent i Bergensregionen.
Prosjektportefoljen vokser og antall ævedyktige lisensavtaler og nyetablennger øker
filsvarende. Det settes anrge marsettrnger for innhenting av nye ideer og antall
kornmersialiseringer. I tillegg har BTO i 2014 bidratt i søknadsarbeid mot diverse relevante
finansieringskilder„ inkludert NER-SFI og EU-I-102020. BTO arberder ogsa med inkubatoren
"Nyskapningsparten i Bergen" på vegne av 1113.

Totalt ligger det an til at selskap spunnet ut av forskningsmiljø ved hjelp av BTO har hentet
inn mer enn 450mNOK i eksternkapital ved kommende årsskifte. BTO forventer at arlig
kapitalinnhenting vil fortsette å øke til over 100 mNOK pr ar.

BTO hadde en samlet omsetnrng i 2013 på 41.2 mNOK, og et overskudd på 10,2 mNOK.
Dette kan i hovedsak forklares med at man har avklart med eierne at den andelen av
gevinster som BTO av forsiktighetshensyn har avsatt til ererne sentratt, 9,1 mNOK, best kan
bidra til a realisere eiernes mål om å etablere BTO som et innovasjons- og
nyskapningsredskap på internasjonalt beste praksis nivå innen 2020. dersom den investeres
i nye prosjekter i BTO-regi.

Universitetet I Bergen Eiendom AS
Selskapet ble opprettet r 2000 ved en fisjon fra Høyteknologisenteret, og ble etablert på
grundag av universrtetets aksjepost i Høyteknologisenteret AS. Selskapet eier seksjoner i
Thormøhlensgate 55. Staten ved UiB eier 100 % av aksjene i selskapet.

Formålet til selskapet er på ikke ervervsmessig grunnlag å eie og stille til disposisjon for
Universitetet i Bergen fast eiendom til bruk for forskning og undervienng og dedd knyttede
funksjoner.
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Avtakn meHom kætaker UiB og selskapet innebærer at UiB kan innløse leid eiendom til en
pris som tilsvarer gjenstående låneforpliktelse. Selskapet er etter vedtak fra Skatt Vest ikke
skattepliktig.

Eiendomsrnassen utgjør 16.170 m2.

Selskapet hadde i 2013 leieinntekter på 21,9 mill. Takst gjennomført i 2012 ga en teknæk
verdi på 335 mill. Forsikringsverdi utajør 392 mill. Bokført gjeld utgjorde ved årsskiftet 151,4
mill.

Unifond AS
UIB stiftet, med tillatelse fra stortinget, Unifond AS 9. februar 201D. Staten ved UiB.
eier 100 % av aksjene i selskapet. Selskapets formål er å koordinere og bistå med
administrasjon for fond, legat og stiftelser med formål tilknyttet UiB. Bakgrunn for
etableringen av Unifond AS var hensynet til å sikre at forvaltning av kapitalen i
stiftelsene skjer tråd med gjeldende regelverk. I april 2012 inngikk Unifond AS en
rammeavtale med Storebrand Asset Management AS vedrorende rådgivning og
forvaltning for gjennomføring av tilknyttede stiftelsers investeringsstrategi.

Pr. august 2014 har førtien stiftelser inngått avtale med Unffond AS. Samtlige av
stiftelsene har også knyttet seg til rammeavtalen og inngått avtale med ekstern
kapitalforvalter. Samlet er nå 425 millioner kroner forvaftet gjennom løsningen.

Unifond AS har ikke til formål å skaffe aksjonæren økonomisk vinning. I henhold til
avtalene selskapet har med stiftelsene, fakturerer selskapet stiftelsene til selvkost. I
2013 ble totale kostnader ved Unifond AS kroner 351.000 + mva, fordelt og
viderefakturert til de trettifern stiftelsene som da hadde avtale. Selskapets samlede
egenkapital var kroner 186.910 per 31,12.13.

Bergen Vitensenter AS
Selskapet ble stiftet 01.12.2005. Staten ved Uis eier 19 %.av aksjene. Bergen kommune eier
29,6%, Bergen Næringsrad 0,8%, Hordaland fylkeskommune 19%. Hogskoæn i Bergen
19%, Bergen Borsfond 8.4% og Kaffehuset Friele AS 4,2 % av akstene.

Seiskapets formåi er å utvikle og dnve et populærvitenskapelig opplevelses og læringssenter
for teknologi, naturvitenskap, matemafikk og humaniora spesielt rettet mot barn og unge,
samt annen virksomhet som naturlig faller sammen med dette, herunder à delta i samarbeid
med andre selskaper og foretak med lignede virksomhet.

Selskapet har ikke som formål å gi økonomisk utbytte til aksjonærene.

Skatt Vest gjennomførte i 2009 er utvidet mva kontroll tor årene 2006-08 for Bergen
Vitensenter AS, og på bakgrunn av vedtak fattet i oktober 2013 krever Skatt Vest mNOK
14,9 inkiusiv renter for manglende innbetalt mva Styret er ikke enig beslutningen. Saken er
ikke avklart ennå.

Studentkulturhuset i Bergen AS
Selskapet ble stiftet 23.01.1995. Staten, ved UiB, eier 1/3 del av aksjene. Det akaderrdske
kvarter og Studentskipnaden i E3ergeneier også 1/3 hver.

Selskapets formai er å arbede for a tilrettelegge og styrke et bredt og omfattende,
selvorganisert sosialt og kulturelt tilbud til studenter i Bergen.
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Det skal ikke betales utbytte fil aksjonærene. Alle midler opptjent i huset skal benyttes i
huset.

Videre planer

Om struktur
Det er betydelig fokus på struktur innen høyere utdanning. Dette gjelder og
randsonesektoren. Sett fra var synsvinkel er det viktig at det er en sterk «instituttsektor» ved
siden av Universitetet i Bergen. Denne virksomheten skal bade utfylle og være
komplementær til universitetets virksomhet. Det er en utfordring i bergens-regionen at
randsonesektoren er fragmentert. Universitetet har derfor tatt tifittativ til fusjon mettom deler
av selskapene innen randsonen. Konkret vurderes det nå fusjon mellom Chrstian Michelsen
Reseat-ch AS og Unt Research AS og i tillegg arbeides det med å etablere større enheter
innen klimaforskning.

Om oppfølging av BTO
Styret j BTO har sett nødvendigheten av å styrke BTO sin virksomhet ved en systematisk
oppbygging av kapitalert i selskapet. Dette for å skape grunnlag for vekst og mulighet for å
dnve en rasjonell forretningsvirksomhet. BTO har derfor bedt eierne og hittil fått innvilget å
beholde regnskapsmessige gevinster i selskapet. Det arbeides nå med å utarbeide avtaler
som regulerer dette. Riksrevisjonen har gjennom sine årlige selskapskontroller reist
spørsmål om .nstitusjonene subsidierer virksomhet i sine TTO'er og om regnskapene gir et
rettmessig bilde av mellomværende. Universitetet i Bergen ønsker sammen med de andre to
eierne, Helse Bergen og Havforskningsinstituttet å videreutvikle sin eieroppfølging og sitt
samarbeid med BTO. Eierne har 2014 justert styresammensetningen slik at den samlede
styrekompetansen er bedre tilpasset denne virksomhetens utfordringer. Blant annet er
styrets økonomikompetanse styrket. Universitetet vil i sin eieroppfølging bidra til at det
etableres et avtaleverk som regulerer økonomisk mellomværende mellom filsfitusjonene og
BTO og som tar inn i seg alle de utfordringer som er reist.

Universitetsdirektørens merknader
UiB deltar i selskapene med utike eterposisjoner sk det fremgår i universitetets
virksomhetsregnskap. Selskapsdeltakelsen er styrt av at samarbeidet med det enkelte
selskap er av faglig interesse og involverer fagmiljøene uten at det svekker universitetets
faglige uavhengighet. Selskapenes akfiviteter dekkes fullt ut av selskapet og subsfitlieres
hverken direkte eller indirekte av UiB. Samarbeidsrelasjonene er nedfelt i skriftlige avtaler.
Det legges derfor til grunn at UtB utøver s:n eferrolle samsvar med departementets
retningslinjer for forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper.

Med dette fremmes følgende forslag fil

vedtak:
Styret tar redegjørelsen om forvaltning av eerinteresser til onentering.

21.10.14/Heidi Annette Espedal/Kirsti Robertsen AarøenlInger Gjesdah!

Vedlegg:
Arsrappo-ter for ane selskapene
Retningslinier for forpliktende samarbeid og erverv av aksjer ved Universitetet i Bergen



Årsberetning 2013

Uni Research AS er et ikke-kommersleit uavhengig forskningsinstitutt, organisen som
et aksjeselskap. Selskapet har syv tagavdefinger og driver forskning og utvikfing
innen helse, matematisk modellering, marin molekylterbbiogi, mIljø, klima, energi og
sarnlunn. Vår Nernevirksomhet er forskning for offentlige kunder og næringsliv.

UniversItetet I Bergen (UIB) er selskapets vfidigste samarbeidspartner. Vi
samarbeider med UiB om prosjelder, sentersatsinger og forskerrekmffering.

Selskapet thatte ny administrerende direktør I 2013, Aina M. Berg. Berg titrådte
stillingen 19. august. Hun tok over etter Arne Sivert Svindland, som ledet Unt
Research fra 01.072006 og frem til 18.08. 2014. Styret hadde i den forbindelse en
markering der SvIndland ble takket for sin store innsats tor Uni Research I rfisse
årene.

Ejerforhold

Uni Research AS ble stiftet 17.06.03, da under navnet Unifob AS. Navnet ble endret i
2009 Selskapet eies med 85 prosent av UiB og 15prosent av Stiftelsen
universftetsforsknIng Bergen (Unffob).

Faglig kvalitet
VI har som arnbIsjon at Uni Research skal vaereanerkjentsom et av Norges største
og vikligste forsknIngsselskap. VI skal drive forskning som holder høyt Intemasjonalt
nivå.

Uni Research var partner i to Sentre for frenuagende forskning, klimaforskning
(Bjerknessenteret) og petroleumsforskning (Centre for Integrated Petroleum
Research, CIPR) frem til pmsjektperioden løp ut ved utgangen av 2012.. I løpet av
de ti årene sentrene var aktIve har vi sammen med våre pannere bygd opp store og
internasjonalt ledende miljøer på disse lettene. I kmet av 2013 er videre finansiering
av viktige deler av Idimaforskningen sficret,og vi har startet utvikling av et nytt fagtelt
klimaservice, sammen med norske partnere. Våre kirnatorskere hadde god
prosjektilgang i 2013; de fikk rundt en tredel (MNOK 50) av de tildelte rnidlene
Norldima-programmet i Norges forskningsråd, og de fikk —sammen med UiB —et
ERC (European Research Council) prosjekt med et totalbudsjett på godt over MNOK
50.

Vår petroleumsforskning omfatter både forskning og teknologiuNikling. Videre
finansiering er sIkret blant annet gjennom sterkere innslag av industriprosjekter. I
følge bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass er tre av de tjueseks viktigste
teknologiover-føringene fra oljebransjen de sIste årene utviklet I Uni Research.

Uni Research Sars-senteret utfører grunnforsknIng på levende madne organismer
ved bruk av avanserte molekylærbiologiske metoder. Sars-senteret er partner i Det
europeiske molekylærbiologiske laboratorium (EMBL) og driver grunnforskning på
topp Intemasjonalt nivå Senteret fikk I 2013 blant annet publisert arbkler I Naitire og
Science. For Sars-senterets vedkommende løp inneværende fi "
i 2012. I løpet av 2013 har vi dedor arbeidet med å sikre videre finansiering, noe som



er en befingelse for fortsatt partnerskapmed EMBL VI har lyktes med å sikre slik
finansiering. Parallelt med dette har det værtarbeldet med en overføring av senteret
UtUniversiteteti Bergen. Overføringvil antagefigskje i lerpetav 2014.

Uni Researcher partner i tre forskningssentrefor miljøvennligenergi (FME), offshore
vind. 002-lagring og vannkraft. Vi deltar i dissesentrene med vår kompetanse
innenfor matemafisk modellering,miljøforskningog samfunnsforskning.Selv om
sistnevnte det & retaavtaten,& det interessantog etkagat denne typeloyskding kan
knyttes opp til FME'ene. I 2013 hadde vi godprosjekttilgang innen offshore wInd, der
Uni ResearchCornputingfikk flere prosjektsr,hovedsakelig innen matematisk
rnodellering.

Også innen samfurins- og helseforskningenhar vi hatt god prosjekttilgangog
publiseringsrate.Uni Research Rokkansenterethar blant annet fått et tireårig
forskningsprogramsammen med Insfitutt for samfunnsforskningom frivillighet, mens
Uni Research Helse har levert rapporterog publikasjonerom blant annet unges
sovnvaner og en evaluering av NAV-filtaketSenter for jobbmestring—det eneste
tiltaket som er evatuertgjennom et randomsert-kontrollertforskrangsdesign.

FagutvikUng

En viktig bestanddel av det å drive forskningpå høyt internasjonaltnivå, er evnen til
å omsette nye og kreafive forskningsideer l faktisk forskning. Det er derlor en
prioritert oppgave for Uni Researchå utviklenye fagfelt eller spesialiteter. I 2013 har
vi arbeidet med flere nye ideer. Lengst kommeter de to feltene anvendtbioteknologi
og musikkterapi. Særlig satsingen på anvendtbioteknologi har begynt å bære frukter.
Vi har fått viktige prosjekter på feltet, ikke rninstinnen temaer med et stort
kommersieltpotensiale, blant annet ForskdngsrådsprosjektetEnZymeD,EU-
prosjektet MIRACLESog prosjekterknyttettil vår forskning på tunikater. Den
bloteknotogiskeforskningen skjer i to forskergrupper.Forskergruppensom arbeider
med tunikater, ledet av ChristoferTroedsscn,fikk en innovasjonsprispå NOK
300.000 under årets GROW-konferanse,mensden andre gruppen, ledet av Hans
Kleivdal, fikk SPIR-prisen under Fornybarkonferansen.Vår portefølje innen feltet er
ved utgangen av 2013 på totalt MNOK 26,3,og vi forventer flere prosjekter i 2014,
blant annet innen medisinskeapplikasjoner.

Kommunikasjon og vitenskapelig publisering
Uni Researchformidler resukateneav sin virksomhetpå mange ulike måter: gjennom
vitenskapelige publikasjoner,rapporter,korferanseinnlegg, avisartikler,intervjuer,TV-
og radioprograrnmerog andre kanaler.Vi ser kommunikasjonav vår kunnskapsom
en sentral oppgave for selskapet. En viktig del av det å drive forskning på samfunns-
relevante felt, er en forpliktelse til å kommunisereresultateneav forskningen til
resten av samfunnet. Vi har lagt økendevekt ndenne oppgaven de stste årene og
begynneretter hvert å se fruktene av arbeidet. I 2013 ble kommunikasJonsstabenpå
hoved-kontoretstyrket med en journalistsfifing.

Det er et mål for Uni Researchsforskning å holde høyt internasjonaltnivå. 75 % av
våre forskere har doktorgrad, og vi publisereri anerkjente referee-basertetidssketter.
I 2013 er det totale antallet publiseringeri Norskvitenskapsindeks(NVI) 358
publikasjonersom gir 217,5 publikasjonspoeng.



Samf unnsrelevans
Uni Research har som ambisjon å drive forskning på områder som er viktige for
samfunnet De fieste områdene vi arbeider på griper da også inn i de spørsmålene
som står sentralt i polifikk, samfunn og næringsliv i Norge og internasjonalt.
Eksempler på dette er vår forskning på kfirnamodeller og khmaprediksjon, vår
forskning på økt oljeutvinning, vår forskning på oppdrett og villfisk og vår forskning på
nye og miljøvennhge energiformer. Innen helsefagene er vår forskning på
sykefravær, stress og helse, musikkterapi og barn og unges psykiske helse
eksempler på det samme. Innen samfunnsfagene bidrar blant annet vår forskning på
helseøkonorni, frMllighet og det store evalueringsprosjektet av NAV-reformen til å
belyse viktige samfunnsspersmål.

Vi mener at integritet, uavhengighet og kvalitet er de grunnleggende forutsetningene
for god forskning og for forskningsresultatenes legitimitet. Disse verdiene er den
grunnvoll som Uni Researchs virksomhet skal bygge på. Når vi driver forskning på
temaer som står midt i samfunnsdebatten, blir betydningen av disse elementene
meget tydelig. Det er ikke alltid like enkelt å representere forskerrollen i et til fider
opphetet debattklima.

Eksernplene fra debatten rundt klirnaforskning, petroleumsforskning og
oppdrettsnæringen viser dette tydelig. Skal forskerens stemme bli hørt i slike
sammenhenger, må hardhun være dyktig i sitt fag, ha mot fil å stå for sine resuttater
og besitte den integritet som kreves for å bli respektert for sin kompetanse og for sine
resultater. Forutsetningen for å lykkes med dette er at idealene er en integrert del av
selskapskulturen.

Unt Research har —med unntak av en mindre bevilgning fit Uni Research
Rokkansenteret —ingen basisbevilgning, slik forskningsinstitutter ellers har. Selv om
enkelte av våre aktiviteter har en langsiktig finansiering, betyr dette at mitjøene har et
sterkt press på seg for å skaffe finansiering til sin virksomhet. Ikke minst er denne
situasJonen krevende når det gjeIder å holde på og videreutvikle vår akademiske
profil. Det er derfor en sentral prioritering for oss å komme I posisjon for en
basisfinansiering på linje med våre kolleger i instituttsektoren. Det har vært lagt ned
et betydehg arbeid for å sikre basisfinansiering i 2013, overfor Norges forskningsråd,
det politiske miljø regionalt og nasjonalt og overfor Kunnskapsdepartementet. I dette
arbeidet har vi blant annet hatt god hjelp av NHO Hordaland og Bergen Næringsråd.
Søknad om kvaliiisering for slik basisfinansiering ble sendt Norges forskningsråd i
desember. Vi regner med svar på søknaden i løpet av 2014.

Forskningen vår er organisert i prosjekter. Vi har til enhver tid gående om lag 600
prosjekter. Dette krever en effektiv og høykompetent administrasjon og godt
samarbeid mellom forsker og administrator. Illbakerneldinger og evalueringer viser at
det har vi.

Vår prosjektportefølje er slik sammensatt: 31% finansiering fra Norges
Forskningsråd, 47% fra andre offentlige bidrags- og oppdragsmidler. Videre har 16%
av prosjektporteføljen privat finansiering og 6% av midlene kommer fra internasjonale
kilder, for en stor del gjennom EU-prosjekter,

Ansatte



Uni Researchskal være en attraktiv arbeidsplassfor arnbisiøsemedarbeideremed
gode utviklingsmuligheterog et godt arbeidsmiljø.12012 gjennomførtevi en
arbeidsmiljøundersøkelsefor alle ansatte,og undersøkelsenvil bli gjentatt 2014.
Undersøkelseneer lagt opp som et samarbeidmellomflere forsknIngsinstitutterav
vår type. Undersøkelsenefølges opp på den enkelte avdeling,og resultatene brukes
til videreuMkring av selskapet som en attraktivarbeidsplassog til å bygge
organisasjonen.

Kompetanseutvikling
I Uni Research legger vi stor vekt på å ta vare på og utvikle de medarbeidernevi har,
samtidig som vi arbeider for å sikre fremtidig rekruttering. I 2013 har vi sluttært det
tredje utviklingsprogrammeti forskningsledelsemed om lag 20 deltagere
Utviklingsprogrammetgår over halvannetår med 6 to-dagers samfinger.Den
systematiseringenav kompetanseutviklingeni selskapet som startet i 2011 gjennom
opprettelsenav «Uni-skolen»har vist seg megetvellykket.

Internasjonal profil
Uni Researchhadde i 2013 rundt 460 ansattesom utgjorde360 årsverk. VI er et
internasjonaltforskningsinstitutt hvor rundt 150medarbeIderehar annen språk- og
kulturbakgrunnenn norsk. Det er til enhver fid mellom40 og 50 nasjoner fra hele
verden representert i selskapet.

Kjønnsbalanse
Det er et mål for Uni Researchå øke andelenkvinner blant forskere og ledere.
KjønnsfordefingenI UnIResearch er vist nedenfor:

Kjønnsfordelingi selskapet:46 % kvinner og 54 % menn

I styret: 44 % kvinner og 56 % menn

Fordeling mellom kvinner og menn blant lederne i selskapet:

Ledergruppen: 50 % kvinnerog 50 % menn
Forskningsledere: 25 % kvinnerog 75 % menn
Administrativetedere: 78 % kvinnerog 22 % menn

Fordefingmellom kvinner og menn i forskerstillinger:

38 % kvinner og 62 % menn.

Helse, miljø og sikkerhet
Uni Researchskal sikre god forskning i et suntog godt arbeidsmiilø,gjennom

aktivitetersom Ivaretw de ansattesfysiske og psykiske helse, samtytre miljø.

Et trygt og godt arbeidsmiljø er en forutsetningfor å skape god forskning. I Uni
Research skal HMS være en naturlig del av all prosjektplanleggIngog
gjennomføring.

I 2013 har vi arbeidet videre med å utvikle og systemartseresikkerhetskulturenI
selskapet.Vi arbeider parallelt med å forebygge ulykker,miljø og helseskader og
opprette nødvendig beredskap. I 2012 ble det utarbeidet ny beredskapsplan for



seIskapet. Implementeringmed øvelser er satt i gang og vil fortsette inn i 2014.
Planen blir fortløpende oppdatert og endret i tråd med de erfaringer vi gjør
forbindelse med øvelsene.

VI har fortsatt arbeidet med risikovurderingmed spesielt fokus arbeid på
laboratodearbeid.Det er utarbeidet nye rutiner med tydelig ansvarsfordeling og krav
fil, og maler for, risikovurdering. Det er gjennomført befaringer på laboratorier med
funn som er blitt fulgt opp.

I 2013 ble det meldt om til sammen ni HMS hendelser. En av disse hendelsene var
ulykke. Selskapet arbeider fortsatt med å få opp antallet meldinger om avvik og
nesten-ulykker,slik at bildet av HMS situasjonen blir mest mulig korrekt.

Sykefraværsprosenten(legemeldt og egenmeldt fravær) for 2013 var 3,06 %;
tilsvarende tall for 2012 var 2,86 %. Selskapels mål er å beholde de gode
nærværstallenegjennom godt og systematiskarbeid med inkluderendearbeidsliv,
oppfølging av sykmeldte og HMS.

Ytre Miljø
Uni Researchsbidrag M miljøforskningen er betydelig.To avdelinger - Uni Research
Klima og Uni Research Miljø - har naturvitenskapeligmiljøforskningsom
hovedaktivitet.Utover dette er miljøforskning i stor grad flerfaglig og involverer en
rekke forskningsgrupper.Et godt eksempel er forskning innenfornybar energi der
fem avdefinger deltar aktivt.

Uni Researchønsker å vise samfunnsansvarog arbeide seriøst med miljø også når
det gjelder egen drift. Styret for selskapet har derfor vedtatt at selskapet skal
sertifiseres som Miljøfyrtårn. Fem av syv avdelinger samt hovedkontoret er nå
miljøsertifisert.

Regnskap 2013
Selskapet hadde i 2013 en samlet driftsinntektpå MNOK 368 og et driftsunderskudd
på 9,4 millioner. Selskapet har kostnader på 7,5 millioner i «nyesatsingen, det vil si
kostnader til arbeid på forskningsfelt vi ønsker å bygge opp, men som ikke har
inndekning i utviklingsfasen.Disse utviklingskostnadenevelger vi ikke å aktivere,
men å kostnadsføredirekte idet de oppstår.Vi har valgt å videreføre forskergrupper
innen klirnaforskningi påvente av nye prosjekttilførsler.Dettebelaster driftsresultatet
med yttedgere 3,5 millioner, men selskapet har sett på dette som et viktig, og
vellyktæt,strategisk valg for å behoIde høy kompetanse i selskapet.

Selskapet har en godlikviditet. Vi har fått en filftedssfillende avkastning på
investeringene i aksje-, obligasjons- og rentefond.Totalt utgjorde netto finansresultat
8,5 millioner som ga et årsunderskuddpå 0,9 millioner.

Selskapets regnskap er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Arets resuftater
disponert mot sum egenkapital og gir et rettvisende bilde.

Utsiktene fremover
Selskapetsforskning holder høyt nivå. Utfordringenfremover er å opprettholde dette
nivået. Et kjernepunkt i denne sammenheng er å sikre langsiktig finansiering som



ikke er bundet opp mot konkrete oppdrag. Et sentralt element her er å arbelde for at
selskapet skal komme helt og fullt Inn I ordnIngen med basisfinanSwing.

En sterfig utfordring har vært å skaffe langsIktig finansierIng for å erstatte de
utgående SFF-bevilgningene. Dette arbeidet har hatt høy prioritet, og har i det store
og hele vært vellylcket Høy kvalltet fordrer dessuten at vi konlinuedig arbelder fram
nye forskningsideer og nye spesiardeter. Også her er det viktig at vI har tilgang til
langsiktig, «fri» finansiering, slik at dette kan gjøres uten å være avhengig av et
usikkert projektmarked.

Regæfingens forskningsmelding behandlet I rtten grad instituttsektorens rolle i norsk
forskning, samt relasjonen til universitets- og høyskolesektoren slik det var forventet.
Forslaget om å etablere en 10-årsplan for norsk forskning er imidlerfid viktig og riktig.
I løpet av 2013 ble retningsfinjene for basIsfinansiering justert Gjennom denne
justeringen er instituttsektorens rolle Idarere definert enn tidfigere, og systemet med
bastsfinansiering er blitt mer prediktabelt.

Arbeidet med å profilere Unl Flesearch som selskap begynner å bære frukter, men
det gjenstår et betydelig arbeid før vi er der vi ønsker å være. Det er også en
utfordring å utvikle personalpordildcen og den interne kompetanseuNfichngen videre.

Uni Research har økonomisk styrke til å møte de utfordringer vi ser fremover. Det vil
imidlertid være nødvendig å utnytte de økonomislæ ressursene effektivt og måkettet
dersom vi skal nå de målene vi har satt oss

Bergen, 07.04.14

Dieter Røhrich
t:•,•-•)(̀ 19("i4ke)-1

LIv Holmetjord Eva Britt Isager
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Alna M. Berg
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Resultatregnskap

NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2013 2012

1 Driftsinntekter
Sum driftsInntekter

367 907 763 393 198 143
367 907 763 393 198 143

Varekostnader 0 0
2 Lønnskostnader m.m. 264 529 960 264 538 408
4 Ordinære avskrivninger 1 795 729 1 330 873

2, 3 Annen driftskostnad 111 014 709 128 225 754
Sum driftskostnader 377 340 397 394 095 035

11 Driftsresultat -9 432 635 -896891

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Renteinntekt 1 080 778 1 449 476

7 Realisert avkastning investeringsfond 5 323 204 5 432 184
Annen finansinntekt 263 965 198 208

7 Verdiendring på markedsbaserte finansielle omløpsmidler 2 136 486 1 036 564
Rentekostnad -5 099 -7 425
Annen finanskostned -299 334 -164 665
Netto finansresultat 8 499 999 7 944 642

Ordinært resultat +932 635 7 047 751

6 Arsresuttat -932 635 7 047 751



Uni Research AS

Balanse pr. 31. desember

NOTER EIENDELER

Anleggsmidler
Varige driftsmidler

2013 2012

4 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner OL 4 805 093 3 267 588




Sum varige driftsmidler 4805 093 3 267 588




Finansielle anleggsrnidler




8 Overdekning pensjonsforpliktelse 19 455 598 11 648 798
7 Aksjer tekrbelet selskap 9 800 000 9 800 000
7 Andre aksjer 78 212 78 212




Sum finansielle anleggsmidler 29 333 810 21 527 010




Sum anleggsmidler 34 138 903 24 794 598




Omløpsnfidler





Fordringer




9 Kundefordringer 42 296 003 51 261 686




Rke fakturert inntekt 43 791 735 71 249 328
7 Aksjefond 20 422 013 16 266 851
7 Obligasjonsfond 40 368 471 52 884 520
7 Rentefond 16 343 041 20 619 238




Anclre fordringer 4 300 946 3 090 309




Sum fordringer 167 522 210 215 371 932

10 Bankinnskudd, kontanter o..1. 60 817 617 46 999 223




Sum omlepsmidler 228 339 827 262 371 155




SUM EIENDELER 262 478 730 287 165 752
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2013 2012NOTER EGENKAPITAL OG GJELD

Ernlopltal
Innalagt egeffiaphal

5 Aksjekapital(17.600 Wirer å kr 1.000) 17 500 000 17 500 003




Ovenassfond 17 326 200 17 328200




Sum innakultegenkapital 34 826 200 34 e2s2oo




OPPSIngenial~1




Arnen egankapitaI 78 834 255 79 766 891




Sunl0400•018170115013610 78 834 255 79 766 891

6 Surn•DmIzapItal 113 660 456 114 593 091




Gitt d




9 Leverandergiaid 15 784 983 22 253 099




Sk)45ge 20 414 407 17 499 027




Foralcuddsflt fra appdrassgiveraNdreora:fmetinnlekt 83 045406 107 760 782
9 1Aelkenwing U63 568 865 0




Amen kortalklggjeld 29 004 613 25 069 754




Sum kortaldiggMld 148 818 274 172 572 661




sum 148 616 274 172 572 881




SU19EGENKAPITAL OG GJELD 262 478 730 2117165 752
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Noter til regnskap 2013

Note 1 —Regnskapsprinsipper

ksregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998. Regnskapsprinsippene beskrives
nedenfor.

Inntekter og kostnader

Inntekter i forskningsprosjektene vurderes etter frerndnft. Kostnader føres etter regnskapsprinsippet

Hovedregel for vurdering og klasaifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert sam anleggsmidler. Andre elendeler er klassifisert
som omløpsmidler. Fordringer som skal filbakebetales innen ett år er klassifisert som ornlepsmidler. Ved
klassifisering av kortsiktig og langsikfig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Ikke prosjektorienterte anleggsmidler vurderes tl Enskaffelseskost, men nedskrives l virkelig verdi når
verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives
planmessig. Langsiktig lån balanseføres l nominelt mottatt beløp på etableringsfidspunktet

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

Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kors.

Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap

Investeringer i datterselskap og tfiknyttede selskap er vurdert til anskaffelseskost

Prosiekter i arbeid

Prosjekter i arbeid vurderes etter fulfført kontaktsmetode.

BankInnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfalls-
dato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Pensjoner

Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn sorn opptjeningsgrunn-
Iag lagt til grunn. Estimatavvik og effekt av endrede forutsetninger amortiseres over forventet gjenværen-
de opprjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensionsforpfiktelsen og pensjonsmid-
lene (konidor). Planendringer fordeles over gjenværende oppfieningsfid. Arbeidsgiveravgfft er inkludert I
taRene. Pensjonsmidlene vurderes til virkekg verdt

Skatter

Uni Research AS er Ikke skattepliktig.
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Noter til regnskap 2013

Note 2 —Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnad




2013




2012
Lønn og honorar 208 547 186 206 490 444
Folketrygd 32 434 939 32 770 650
Pensjonskostnader inkl. AFP 24 949 955 23 782 470
Refusjon syke- og fødselspenger -8 392 543 -4 648 266
Andre ytelser, inkl. personforsikring 6 990 425 6 143 111
Sum 264 529 962 264 538 409

Ytelser til ledende personer Adm. direktør Styret

Lenn og honorar 1.328211 592.722
Pensjonskostnader 12 % 156385 0
Annen godtgjøreise 0 0

Kostnader til revisor 2013 2012
Lovpålagt revisjon 195.000 185.000
Bistand med utarneidetse av regnskap, noter og kontanstrøm 20.000 26.000
Andre aftestasjonstjenester 93.894 96.000
Andre tjenester utenfor revisjonen 0 75.000
Sum 308.894 382.000

Note 3 Annen driftskostnad




Spesffisering av andre driftskostnader




Annen driftskostnad 2013 2012
Igøp av mindre utstyr og driftsmatenell 12.212.841 15.836.205
Kjøp av tjenester Qnkl.stipendiater fra 1.88) 39.845.182 48.597.771
Reiser og kurs eto 14.470.992 15.923.022
Andre driftskostnader, driftsmateriell, husleie etc. 44.485.694 47.868.756
Sum 111.014.709 128.225 754
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Noter til regnskap 2013

Note 4 —Varige driftsmidler




Driftsløsøre

etc.

Anskaffelseskost pr. 1.1. 11.463.211

Tilgang kjøpte driftsrnidler 3.338.333

Av an 5.098

Anskaffelseskost pr. 31.12. 14.796.446

Akkumulerte avskrivninger pr. 1.1. 8.195.625

Arets avskrivnin er 1.795.729

Akkurrulerte avskrivnin er pr. 31.12. 9.991.354

Bokfert verdi pr. 31.12. 4.804.093

Økonomisk levetid 3-5 år

Avskrivningsplan Lineær

Note 5 —Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapfte(en selskapet består pr. 31.12. av følgende aksjeklasser





Antall Pålydende Boldørt

A-aksjer 17.500 1.000 17.500.000
Sum 17.500




17.500.000

Eierstruktur





De største aksjonærene i selskapet pr. 31.12. var





Navn A-aksjer Serandel Stemneandel

1.1^.N.elttelettri 14.875 85,0 % 850 %

Stiftelsen Unifob 2625 150 % 15,0 %
Totatt antall aksjer 17.500 100,0 % 100,0 %
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Noter til regnskap2013

Note 6 - Egenkapital

	

Overkurs- Annen Sum

	

Aksjekapital fond egenkapital egenkapital

Egenkapital 1.1.2013 17.500.000 17.326.200 79.766.891 114.593.091

Arets endfingIegenkapftel
Arets resultat -932.635 -932.635
Egenkapital 31.12.2013 17.500.000 17.326.200 78.834.256 113.660.456

Note 7 - Aksjer I tilknyttet selskap og andre aksjer

Ansk. Stemme-
Aksjer i dlknyttetselskap tidspunkt Konsolidert Forckontor Elerandel andel

Anleggsmidler

CMR - Christian MichelsensReseamhAS Des, 2004 Nei Bergen 35,0 % 35,0 %

Selskapets Selskapets
resultat i EK pr. Balanseført

	

2012 31.122012 Ansk. kost verdi

CMR - Chostian MichelsensResearchAS -1.968.838 122.297.774 9.800.000 9.800.000

Andre aksjer

Balanseført
Selskap Eierandel Ansk.kost verdi

BerGenBioAS 1.85 % 78.212 78212
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Note 7 forts. —Aksjer I tilknyttet selskap og andre aksjer

Aksjefond

Ilarkedsvertfi
31.122013Urtartert gevinstterp

Reaesert
pedreelap




2 475 418 12 051 0Dartke Inved Global E rCfgflgMaTIÇetS




1 978 211 276 371 87 584Danske Invest NorskeArtirer Institusion 1

FondsfinansSpar 752 218 88 098 14 120

KLPANde GobaI Indeks I 6119864 369 864 0

KLP Artje Nonje Indert 1 188739 167 745 20 993

Landsclowe Dev Natels Lonj Ody I 7 907 565 657 565 0




Aberteen Glotrt ReleCelbe 0 -34 169 799 702




0 -375 126 1 322 080DanskeImest Sustainaty6eyEqueyFund

ParetoVerdi 0 -139 578 266 450

StorebrandDelphi Global 0 -298 085 1 474 813

StorebrandCptena Nonje 0 -59 006 154 149

Warrtn Wicklund 0 -99 213 192 513
Sum 20 422 014 566 517 4332403

Obligasjonsfond





Ilartedsendi Peeksert




31.112013 Unartert gevinep pevinsetrt

Nordea Otagarton II 0 0 49 478

Norrtia Crthgarton 111 U 067 293 546 645 770 416

PIMCOGobal Investrent Grade 12 183654 339 104 44 550

TenoSton GlobalBord Fund 6 117 U6 117 526 0

Sum 40 368 473 1 003 175 864 446

Rentefond





rtartedsverrt Reartert




3142.2013 UreaSsertgevirefflap prtinsetep

Norterg Likvidtter 4 036 321 207 064 -2 807

Nordea lavidket III 4 302 199 144 510 -6 677

Nortee Lkeditet Persion 8 004 523 215 220 135 839

Sum 16 343 043 566 794 126 355

Swn matardsverdi brds 77.133.530




Sum dertenddng markedsbasede inwatertrter

Rearted jevinst~ bedsandder i inst
som rentainntekted

2136.486

5.323.204
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Note 8 —Pensjonskostneder, -midler og —forpliktelser

Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 453 aktive og 28 pensjonister. Ordningene gir rett til
definerte fremildige yte!ser. Disse er i hovedsak avhengig av anta oppfjeningsår, lønnsnivå ved
oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er fondet gjennom et
forsikringsseskap. I tillegg har selskapet en AFP-ordning som er usikret. Denne finansieres over
selskapets drift og er udekket.






2013 2012

Nåverdi av årets pensjonsordning




16.941.487 16.156995

Rentekostnadav pensjonsforpliktelsen




5.674.427 5.180.424
Avkastning på pensjonsmidler




-5.685.966 -6.447.179
Administrasjonskostnader




1.063368 1.117.226
Resultatført esfirmatawik




7.888.725 9.493.587
Periodisert arbeidsgivemvgift




2.537.114 2.747.808
Netto pensjonskostnad




28.419555 28.248.861




2013 2013 2013 2012




Sikrede Usikrecle





(kollektive) (AFP) Sum




Oppljente pensjonsforpfiktelser -161.760.715 -29.892 -161.790.607 -146.025.612
Avsatt1:11dekning av underfinansiering av





AFP-ordning -1.193.724 0 -1.193.724 -2.005287
Pensjonsmidler (til markedsverd0 161.587.523 0 161.587.523 131.799.248
Ikke resultattgrtvirkning av estimatavvik 20.933.703 -52.563 20.881.040 29.886.380
Periodisert arbeidsgiveravgift -24.420 -4.215 -28.635 -2005.931
Forskuddsbetalt pensjon (netto
pensjonsforpriktelser) 19.542.367 -86.770 19.455.598 11.648.798

Økonomiske forutsetninger:







2013 2012
Diskonteringsrente




4,00 % 3,90 %
Forventet lønnsregulering




3,50 % 3,25 %
Forventet pensjonsøkning




3,50 % 3,25 %
Forventet G-regulering




3,50 % 3,75 %
Forventet avkastning på fondsmidler




4,40 % 4,80 %
Forventet uttekshyppigheti AFP




10,00 % 10,00 %

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanfig benyttede
forutsetninger Innen forsikring.
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Note 9 —Mellomværende med diknyttede selskaper mv.

Kundefordringer 2013 2012
UniversitetetiBergen 8.775.818 22.485.878
Stiftelsen Untfob 0 0
Sum 8.775.818 22.485.878

Andrefordringer

Universtletet i Bergen

StifteIsenUnifob

Sum

Leverandergjeld

Universitetet i Bergen 5.549.867 8.405.741
Stiftelsen Unilob 0 0
Sum 5.549 867 8.405.741

Annen kortsiktig gjeld

Universitetet i Bergen

Stiftelsen Unifob
Sum

	

568.865 0

0 

568.865 0

Note 10 - Bankinnskudd

I posten bankinnskudd, kontanter al. Inngår bundne skattetrekksmidler med kr 9.869.593. Beløpet
dekker skyldig skattetrekk pr. 31.12.

Note 11 - Driftsresultat

Selskapet har valgt å satse på utvikling av nye teknologier som medfører at en del ansatte har arbeidet
uten prosjektinntekt.

Detre har vært en Styrt og strategisk kostmadsbruk i størrelsesorden 11 midioner kroner.
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REVISORSBERETNING

Uttalelseem Anrnseskaper
Vi harrevidenksregnskaperforUniResearehAS som viseret tmderskuddratkr932.635. ArsreptskaF-
bestk av balanse per 31. desember 2013. og resuitauegnskapog kenuntstremoppsnliingfer
regnskapsketavshmetperdennedatoen,og en beskrivelseav vesentligeamendte regnskapsprinsinper
og andrenoteepplysninger.

Soret ogdoslig leden anver fir Anngaskapei
Styretog daglig lederer ansvarligfor å utarbeideårstegnskapetog fer at det gir et renvisendebilde i
semsvarmedregnskapslovensreglerog godregnskapsskaki Norge,og forsliltinternkontrollsom styret
og daglig leder fmnernedvendigfor å muliggjeremarbeidelsenav et årsregnskapsom ikke inneholder
vesentligfeilinfotmasjon,verkensom folgeav mislighetereller feil.

Rewborsoppgaverogplikter
Vårappgave utitykkfor en rontingom dene årsregnskapetpå bakytem ervvårrevisjon.Vi har
gjamomfen revisjononisamsvarmedlov,fonkriftog godtevisjonssbirki Norge betunderInternational
Staadardson Auditing. Revisjonssandardenekrever at vi ettedever etiske krav og planlegger og
glennotnfixerrevisjonenforå oppnåbenyggendesikkerhetforatknegnskapet ikkeinneholdervesentlig
feilinfe~on.

Ea reviMon innebeter utfatelse av handlingerfor i innhente revisjonsbevb for belepene og

oppliab.ci inngnskapec. De valgtehandlingeneavbengerav revison skjenn,heresdervurderingen

av risftweneforazårsregaskapetnmeholdervesendigfeilinformasjon,encendetskyldesmislighetereller

Veden slik risilcomnderingtarrevisorhensyntilden internekontrollensomerrelevantforselskapets
utarbeidelseav et ånregnskapsom giret rettvisendebilde.Formileterå utformerevisjooshandlingersom
er hensburnessigeetteronuteadigbetene.men firkeforå gi uarykkfor en meningom effektivitennav
selskapas interne kontroll. En revisjon omfatter også en vardering av om de amendre
regnskapspdmippmeer hensficumessigeog om regnskapsesdmateneutarbeidetav kdelsen er rimelige,
samtc,1vurderingavdensamledepresentasjonenavksregnskapet.

Ettervår oppfatninger innhentetrevisjonsbevistilstrekkeligog hensfictsmessigsom grunnlagfor vk
konklusjcm.

K0.11:413:10.
Eftervårmeningerårsregnskapetavgitti untsvarmed lovog kn oggiret rettviseMebildeav den
fmansieftestillingentil Uni ResearchAS per31. desember2013 og av resulaterog kontantstemmerfor
regnskapsåretsom ble avsluttet per denne dateen i sarnsvarmed regnskapslovensregler og god
regnskapukikki Norge.
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Årsberetning for 2013

Christian Michelsen Research AS er et teknisk-industrieft forskningsinstitult Selskapet har Universitetet i Bergen
(Uit3)som største eier og har et spesiett ansvar for næringsrettet forskning og innovasjon I grensesnittet mellom
universitet og industri. Styret ser dette som en god plattform for videre vekst.

Christian Michelsen Research AS er organisert som et konsern (CMR) og har som bærende ide:
"Forskning for industriell utvikling". Selskapet har et samfunnsnyttig formål og utfører forsknings- og
utviklingsoppdreg for privat og offentlig virksomhet. Gjennom sin evne til å bringe ideer og
forskningsresultater frem til kommersielle produkter og industrielle iøsninger, skaper selskepet verdier for
samfunnet og for kunder i inn- og utla.nd.

sitt 22. driftsår hadde Christian Mschelsen Research AS og CMR-konsernet en omsetning på hhv
145,8 mill.kr. og 284,5 milL kr., og et årsresultat etter skatt på hhv 10,8 mill.kr. og 14,8 mill.kr.

Bred virksomhet
CMR har hoveddelen av sin oppdragsvirksomhet innen sektorene olje og gass, fornybar energi, energiteknologi,
rornfart, fiskeri, miljø og sikkerhet og beredskap. Konsernet har virksomhet globalt, men sMrsteparten av
omsetningen kommer fra leveranse av forskning og industrielle prosjekter i Norge og Europa. Hovedvirksomheten
er lokafisert til Bergen.

Morselskapet Christian Michelsen Research AS har forskning innen målevitenskap og instmmentering,
datateknologi/visualisering og fornybar/miljøvennfige energisystemer. Gjennom datterselskapene GexCon AS og
Prototech AS, er konsernet engasjert I eksplosjonssimulering, risikoanalyser, brenselcelleteknologl, mekanisk
konstruksjon og design, produktutvikling og produksjon.

Den underliggende drift skal være sunn og gi et positivt resultat men vellykket teknologiutvikfing har
høyere prioritet enn å rnaksimere overskuddet.

Kvalitet og godt arbeidsmiljø
CMR har som mål å være et attrakfivt og anerkjent forskningskonsern, med høy kvalitet, rnangfold og
likestilling. I 2013 hadde ansatte i konsernet 69 (29 med referee) publikasjoner i internasjonale tidsskrifter og 50
presentasjoner g ulike faghge konferanser. Det er en viktig målseffing å øke antall publikasjoner i CMR fremover

Gjennom kvalitetssystemet SolWay søker CMR å ha fokus på kvalitet I alle ledd, og det arbeides
systematisk med forbedringstiltak.

Det var 175 ansatte i CMR konsern ved utgangen av 2013. Kvinneandelen er 21%. 38 av de ansatte
kommer fra land utenfor Norge, fordelt på 20 ulike nasjoner. Konsernet hadde en tumover på 8.8%. I 2013 var det
30% kvinner i ledelsen. Det er 53 medarbeidere med dr.grad i konsernet. Arbeidsmiljøet i konsernet er godt

Gjennom systemafisk kommunikasjon har CMR som mål å være synfig, både lokalt og nasjonalt Det
arbeides kontinuerlig med å utvikle og bygge gode relasjoner til oppdragsgiverne, og tilbakemeldinger tilsier at de
er gjennomgående fornøyde.

Om virksomheten
Det ble i 2013 utført forskning og produktutvikling innenfor alle virksomhetsområdene I CMR. Oppdragene fra
industrien utglorde 72 % av volumet, mot 70 % i 2012. Det utenlandske oppdragsvolumet i 2013 var 32%, mot
27% I 2012. Den globale økonomiske konjunktumedgangen hadde liten effekt på driften ved CMR 12013.

Strategisk samarbeid med unlversitet og høgskoler er vesentlig for CMRs videre utvikling og fagfig
kvtet. Unlversitetet I Bergen (UiB) er den vIktigste samarbeIdspartneren I UoH-sektoren.

I 2013 var det ved CMR 5 vitenskapefige bisfillinger fra UiB (4 i 2012). CMR hadde 3 bisfillinger ved
thB (2 i 2012). Samarbeidet mellom UiB, UNI Research og CMR ble videre utviklet i 2013, ajennom arbeld i
etablerte senterstrukturer og gjennom samarbeid om nye forskningsskisser og søknader.

CMR samarbeider også med andre regionale og nasjonale kompetansemiljøer, og industrielle
alctører, i Ekspertsenter i Undervannsteknologi (NCE Subsea) og UPTIME senter for maritim og offshore drift
og vedlikehold.

Christian Michelsen Research AS
Morselskapet Chrisfian Michelsen Research AS har gjennom 2013 videreutviklet samarbeidet med UiB og
UNI Research, bl.a. gjennom 6 ufike forskningsskisser rettet mot utlysning av nye sentre for forskrilngsdrevet
innovasjon (SFI). Christian Michelsen Research AS hadde en omsetning I 2013 på 145,8 rnIll.kr. med et
ordinært resultat før skatt på 10,8 mill.kr.

Chnsfian Micheleen Research AS motlok i 2013 6,6 mill.kr. I grunnbevilgning fra NFR.
Grunnbevilgning er basisbevilgningen for insfrtuttsektoren og er viktig for gjennomføring av langsiktige og
strategiske kompetansebyggende teknologiprosjekter og nettverksaktiviteter i Insfituttene. Norsk
insfituttsektor har lav offentlig grunnbevfigning, sammenlignet med filsvarende europelske miljøer. Styret
mener det er nødvendig å løtte norske bevilgninger til et nivå nærmere andre europeiske insfitutter.



Prototech AS
Datterselskapet Prototech AS konsoliderte virksomheten gjennom 2013. Prototech AS hadde en omsetning
på 51,5 mill.kr. med et ordinært resultat før skatt i balanse.

GexCon AS
Datterselskapet GexCon AS har styrket sin internasjonale posisjon betydelig i 2013, og har nå etablert
selsKaper I England, Italia, USA, Australia og Indonesia. GexCon AS hadde en omsetning I 2013 på 69,8
milLKr med et ordinært resultat før skatt på 7,6 rnill.kr og GexCon konsern hadde en omsetning på 102,9
mill.kr. med et ordinært resultat før skatt på 13,2 mill.kr.

Tecorn AS
Datterselskapet Tecom AS, har som formål å håndtere kornrnersialisering og ivareta IPR I konsernet. Tecom
AS hadde en omsetning i 2013 på 0,2 mill.kr. med et ordinært resultat før skatt på —0,1 miltkr.

Innovasjon
CMR har sterk fokus på innovasjon og bidro i 2013 til å videreutvikle selskapene ZEG Power AS og
Michelsen Medical AS. Samtidig ble selskapet XSENS AS opprettet.

HMS
Det er rapportert om 6 hendelser og 7 tilløp til hendelser i CMR i 2013. To hendelser resulterte I lettere medisinsk
behandling. To av hendelsene resulterte i kortere sykerravær (1/2 til 1 dag). Konsernets virksomhet har ikke hatt
uhell som har ført til skade på det ytre mlljø. Wksomheten er ikke underlagt konsesjonsvilkår eller krav om
utslippstillatelse, men konsernet har bestemmelser og stabled praksis for å unngå skader på ytre miljø. Styret vil
fortsatt ha fokus på langsiktig HMS-arbeid. Sykefraværet 2312 var 2,6 %. Det er under gjennomsnittet i industnen.
Konsernet vil arbeide akhvt for å holde sykefraværet larrtegså fremover.

Styret er opptatt av at virksomheten drives i henhold trl en høy etisk standard, og CMR har utarbeidet egne
etiske retningslinjer.

Likestilling
CMR arbeider aktivt, målrettet og planmessig for liKestilling innenfor virksomheten. Ved rekruttering, både Internt
og eketernt, prioriteres faglige kvalitikasjoner. Det underrepresenterte kjønn vil i større grad b oppordretti à søke.

dennernårten v\i seiskapet forsøke å øke kvMneandelen i de stillingskategoner hvor denne er særskilt lav

Tiltak for å hindre diskriminering mv.
Konsernet arbeider også aktivt og pIanmessig for å fremr <5.151RTIllinelingstovens formål Innentor vår virksomhet.
Lovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av
funksjonsevne, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge språk, religion og livssyn. Aktivitetene
omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfrernmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot
trakassering.

Eierforhold og organisasjon
Chrisban Michelsen Research AS hadde pr. 31.12.2013 følgende aksjonærer: Universitetet Bergen 50%,
UNI Research AS 35%, Statoil New Energy AS 5%, Sparebanken Vest 5% og Seabed Geosolutions R&D AS
5%. I henhold til aksjonæravtale og vedtekter kan CMR ikke dele ut utbytte.

Utviklingen fremover
CMR hadde en samlet personellvekst og kapasitetsøkning gjennorn 2013. De bransjemessige utsiktene for CMR
fremover er relativt gode, og det legges opp til en videre økning I kapasitet i 2014. I forhold våre eiere,
oppdragsgivere og omkringliggende industri er det behov for mer og bredere kompetanse innenfor alle konsernets
kjerneområder. Det er spesielt vikbg å styrke kompetanse og arganisasjon innenfor miljøvennug energi og
energiteknologi.

CMR arbeider aktivt sammen med andre relevante kompetansemirjøer i Bergen for å øke samhandlingen,
gjennom å tilrettelegge for forskningssamarbeid på utvalgte fagfelt.

Sunn økonomisk stilling
I sitt 22. driftsår hadde CMR konsern en omsetning på 284,5 mUtkr, en økning på 18,6 % fra året før.
Driftsresultatet var 7,3 mill.kr, og årsresultatet etter skat114,8 rnillkr.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i konsernet var på 3,8 milLkr. Omløpsmidler utgjorde 230,9 rnill.kr
pr 31.12.2013, hvorav 135,6 rnill.kr var i kentanter og verdipapirer. Konsemets likviditet vurderes som god.
Egenkapitalen i CMR konsern utgjør 146,3 mill.kr, som tisvarer en egenkapitalgrad på 53,3 %.

Chnstian Mlohelsen Research AS mottok tilbake i 2009 et varsel om mufig skatteplikt. Selskapet anfører at
vi ikke har erverv til formål, og dermed er en skattefri institusjon. Det vises til ytterligere omtale i note nr. 13.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av CMR konsern, Konsernet er i en sunn økonomisk
og finansiell stilling. I samsvar med regnskapsloven §3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til
stede, ag at denne er lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.



FInanslell Osiko
Kredittristo knyttet til kunders ekonomiske evne til å oppfylle sine torplikteIser har historisk sett vært lav ag ved
utgangen av 2013 vurderes den fortsatt som lav. CMR konsern er eksponed for vakdasvingnInger.

CMR konsern har ved utgangen av 2013 plassert 93,6 rnilikr. I verdipapIrrond. Forvaltningsstrategien
legger opp til en lav risikoprofil, med hoveddelen plassed i kortsiktige rentepapirer med lav tisiko og en mindre
endel I aksjefond.

Arsresultat og disponering
Styret forestår at årets overskudd legges til wmen egenkapital.

Ingol Se ide

(leder)

Bergen, 3. april 2014
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Christian Michelsen Research AS

Resultatregnskap

2013

Konsern

2012

Driftsinntekter

Note

Morselskap

2013 2012

264 124 413 221 427 656 Salgsinntekt 2 125 546 044 121 714 071
20 404 637 18 474 477 Annen driftsinntekt 2,6 20 306 503 18 346 253

284 529 100 239 902 133 Sum driftsinntekter




145 852 547 140 060 324




Driftskostnader




67 802 919 63 565 252 Varekostnad 14 48 714 573 54 133 849

148 419 252 136 890 471 Lønnskastnad 3,4,14 67 922 555 66 689 997
7 337 584 7 032 912 Avskrivning 6 5 668 573 5 712 676

53 696 374 37 333 125 Annen driftskostnad 3 22 851 534 20 243 965
277 256 129 244 821 760 Sum driftskostnader




145 157 235 146 780 487

7 272 972 -4 919 627 Ddftsresultat




695 312 -6 720 163




Finansinntekter og
finanskostnader





485 056 393 405 Annen renteinntekt




142 489 174 579

6 189 231 3 474 429 Annen finansinntekt




3 566 343 3 230 587




Verdiendring finansielle





6 469 027 1 972 620 omløpsmidler




6 469 027 1 542 705
-2 491 431 -3 975 041 Resultatandel tilknyttet selskap




0 0
68 820 35 799 Annen rentekostnad




37 245 27 228
288 652 1 371 030 Annen finanskostnad




32 512 169 318
10 294 411 458 584 Netto finansinntekt/kostnad(-)




10 108 102 4 751 325




Ordinært resultat før





17 567 383 -4 461 043 skattekostnad




10 803 414 -1 968 838




Skattekostnad






Skattekostnad på ordinært





2 807 101 -2 457 999 resultat 13




14 760 282 -2 003 044 Årets resultat 15 10 803 414 -1 968 838



Christian Michelsen Research AS

Balanse pr. 31. desember

Konsern Morseiskap

	

2013 2012 Note 2013 2012


Anleggsmidler

Immaterielle elendeler

	

1 451 850 4 075 642 Goodwill 6, 18 0 0

	

1 018 974 1 110 641 Konsesjoner, patenter, lisenser 6, 18 0 0

	

11 522 897 10 668 408  Utsatt skattefordel 13 0 0

	

13 993 721 15 854 690 Sum  .menetesieKeeiendeler 0 0

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast

17 783 711 19 725 433 eiendom 6 16 106 181 18 057 715
Oriftsløsøre, inventar, verktøy,

10 493 862 10 651 154  maskiner, l 6 	 5 757 623 6 201 328
28 277 393 30 376585  Sumvarige dnitsrMdler 21 863 804 24 259 043

Finansielle eiendeler
Investering i datterselskap og

280 768 1 395 199 tilknyttet selskap 7,8 40 266 496 28 993 496
527 047 527 047  Investering i aksjer og andeler 9 	 11 627 11 627
807 815 1 922 246 Sum finansielle eiendeler 40 278 123 29 005 123

43 078 929 48 153 522  Sum anleggsnnkfler 62 141 927 53 264 166

Omløpsmidler
398 557 482 840 varer 186 472 218 904

Fordringer
Ell 917 244 74 785290 K‘mdefordfinger 12 33 716 318 38 495 736
25 981 334 10 518 290 Andre fordringer 12,14 	 10 721 402 8 035 545
94 898 578 85 303 580  Sum forchinger 44 437 720 46 531 281

Investeringer
93 612 123 93 597 503  Andeleriverdipapirfond 10 	 93 612 123 93 597 503

Bankinnskudd, kontanter og
42028 735 34 186 659  lignende 5 	 10 318 838 11 243 007

230 937 993 213 570 581 Sum omløpsmidler 148 555 153 151 590 695

274 016 922 261 724 104 Sum eiendeler 210 697 080 204 354 861
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Balanse pr. 31. desember
Konsern

2013 2012

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Note




Morselskap

2013 2012

28 000 000 28 000 000 Selskapskapital

Opptjent egenkapital

15,16




28 003 000 28 000 00)




116 481 943 103 297 724 Anne n egenkapital 15




105 101 188 94 297 774

144 481 943 131 297 724 Sum egenkapita I majoritet




133 101 188 122 297 774

1 773 830 1 099 414 Minoritetsinteresser




0 0

146 255 773 132 397 138 Sum egenkapital




133 101 188 122 297 774




Gjeld






Avsetninger fce forpliktelser





32 462 391 33 179 391 Pensjonsforplictelser 4




23 728 866 23 757 276
191 688 447 728 Andre avs. for forpliktelser 4




191 688 287 532
398 959 427 298 Utsatt skatt




0 0
33 053 038 34 054 417 Sum avsetning for forpliktelser




23 920 554 24044 808




Annen longsiktig gjeld





17 407 821 19 818 860 favrig langsiktig gjeld 11




17 407 821 17 407 821




Kortsiktig gjeld





16 024 143 23 278 625 leverandørgjeld 12




9 833 144 15 404 162
16 584 492 13 267 149 Skyldige offenthge avgifter




8 060 937 7 556 970
1 981 287 895 710 Betalbar skatt 13




0 0
42 710 642 38 012 204 Annen kortsiktig gjeld 12




18 373 436 18 143 326
77 300 290 75 453 688 Sum kortsiktig gjeld




36 267 517 41 104 458

127 761 149 129 326 966 Sum gjeld




77 595 892 82 557 087

274 0 6 922 261 7 104 Sum egenkapital og gjeld




210 697 080 204 854 861
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Konsernet Christian Michelsen Research AS

Noter til regnskapet for 2013

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet omfatter morselskapet Christian Michelsen Research AS (CMR AS) og
datterselskapene GexCon AS, Prototech AS og Tecom AS. Datterselskapene er 100 % eiet av Christian
Michelsen Research AS.

Konsernet omfatter også datterdatterselskapene Michelsen Medical AS, Xsens AS, GexCon UK Ltd,
GexCon US Inc • GexCon Austratia Pty Ltd, GexCon Italy s.r.l. og GexCon Indonesia PT. Selskapene er 100 %
eiet av CMR - konsernet, bortsett fra Xsens AS og Michelsen Medical AS som er eiet henholdsvis 95 %og
52,2 %av CMR —konsernet. Konsernregnskapet omfatter også GexCon Aberdeen Ltd (eies 77,5 % av
GexCon UK Ltd), Proces Ltd (eles 100 % av GexConAberdeen Ltd) og Proces SDN.BHD (eies 100 % av
Proces Ltd).

Konsernregnskapet utarbeldes etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme
regnskapsprinsipper som morselskapet.Interne tmnsaksjoner, fordringer og gjeld elimlneres.

Datterselskap
Datterselskapet vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til
anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det foretas nedskrivning til
virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses
nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedsknvninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke
lenger er til stede.

Salgsinntekter
Selskapet anvender løpende avregning ved inntektsføring av langsikfige tilvirkningskontrakter.
Fullføringsgraden beregnes normalt med utgangspunkt i påløpne prosjektkostnader. I spesielle tilfeller
hvor det knytter seg usikkerhet tif estimert fortjeneste og/eller fuliføringsgrad anvendes løpende
avregning uten fortjeneste. Det avsettes for forventet tap på kontrakter nå vurderingen av et prosjekt
tilsier dette, uavhengig av fullføringsgrad og valg av metode.

Inntektsføring av øvrige salg av varer og tjenester skjer når tjenesten eller varen er ferdig utført og levert.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidier er eiendeler ment til varig eie og bruk i virksomheten. Anleggsmidler vurderes til
anskaffelseskost, men nedskrivestfivirkekg verdi dersom verdifallet ikke fonrentes å være forbigående.
Langsiktig gjeld balanseføres til opptakskost.

Omløpsnitcfier og kortsIktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år, samt poster som
knytter seg til varekretsløpet, øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke
forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til norninelt beløp på etableringstidspunktet.
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Investeringstilskudd

Investeringstilskudd som er knyttet til bestemte anleggsrnidler går til fratrekk i eiendelenes
anskaffelseskost. Eiendelen føres opp med nettobeløpet i balansen. Tilskuddet behandles videre som
utsatt Inntekt. Resultatføring av avskriving og tilhørende inntektsføring gjøres brutto. Den utsatte
inntekten inngår som driftsinntekt i regnskapet.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til

forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I
tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Egentilvirkede
ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for
påregnelig ukurans.

Valuto
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Regnskapet presenteres
norske kroner (NOK). Konsernet inneholder utenlandske døtre hvis selskapsregnskap føres i annen valuta

enn konsernet presentasjonsvaluta. Resultatet for disse døtrene omregnes til presentasjonsvaluta ved
bruk av gjennomsnittskurs for året. Balansepostene omregnes til kurs på balansedagen.
Omregningsdifferanser føres mot egenkapitalen og vises på egen linje i egenkapitalaystemmingen.
Goodwill og vIrkelig verdi av eiendeler og gjeld ved oppkjøp av en utenlandsk enhet tilordnes den
oppkjøpte enheten og omregnes til balansedagens kurs.

Varige driftsmidler
Varige driftsmisger balansefres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte

vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller
forbedringer tillegges drIftsmidlets kostpris og avskrives takt med driftsmIdlet. Dersom gjenvinnbart

beløp av driftsmiddelet er lavere enn balansekirt verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp.
Gjenvinnbart beløp er det hØYeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi I bruk er nåverdien av de
fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

Immoterielle eiendefer
Immaterielle elendeler ervervet separat balanseføres til kost. Kostnaden ved immaterielle eiendeler
ervervet ved oppkjøp balanseføres til virkelig verdi på kjøpstidspunktet. Balanseførte Immaterielle
eiendeler regnskapsføres til kost redusert for eventuell av- og nedskrivning.

ØkonomIsk levetld er enten bestemt eller ubestemt. Immaterielle eiendeler med bestemt levetid
avskrIves over økonomisk levetid og testes for nedskrivning ved Indikasjoner på dette.

Pensjoner
Selskapet har både ytelsesbaserte og innskuddsbaserte pensjonsordninger.

Ytelsesbaserte pensjonsordninger
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert På forventet
sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig
regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmIdler samt
aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. PensjonsrnidIer er vurdert tii virkelig verdi
og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser I balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i
pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Estimatendringer oppstår ved endringer
forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer I og avvik i beregningsforutsetningene. Når

estimatavviket overstiger 10 prosent av det høyeste av beregnet pensjonsforpliktelse inklusiv
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arbeidsgiveravgift og pensjonsmidler, amortiseres det overskytende over gjennomsnittlig gjenværende
opptjeningstid.

Innskuddsbaserte pensjonsordninger
Periodens pensjonskostnad tilsvarer periodens premie til ordningen.

Skatt
Morselskapet Christian Michelsen Research AS er fritatt for Mntektsskatt for sin hovedvirksomhet i
henboW t'd Skattelovens § 2-32 (2), da selskapets formål er forskning og utvikling på et ideelt allrnerinyttig
grunnlag.

Overskudd sorn skriver seg fra utleie av fast eiendom er imidlertid skattepliktig.

datterselskapene omfatter skattehostnaden i resuftatregnskapet både periodens betalbare skatt og
endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27 % på gru nnlag av de midlerlidige forskjeller som
eksisterer menom regnskapsmessig og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til
fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midtertidige forskjeller
som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Note 2— Salgsinntekter

Christian Michelsen Research AS

Pr. Virksomhetsområde (NOK 1000) 2013 2012

Instrumentation 55 909 49 021
Computing 32 268 31 600
Energy 37 138 39 213
Annet 20 538 20 226

Sum 145 853 140060

Geografisk fordeling (NOK 1000) 2013 2012

Norge 139 848 137 133
Europa 2 927 2 927
USA, Canada 1 771




Sør-Amerika, Afrika og Asia 1 307 0

Sum 145 853 140 060

Christian Micheisen Research AS har i 2013 mottatt kr. 6 626 000 i Grunnbevilgningfra Norges
Forskningsråd.
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CMR Konsernet

Pr. virksomhetsornråde (NOK I 000) 2013 2012

Instrumentation 55 908 37 986




Computing 32 268 31 600

Eksplosjonssikkerhet 41 919 23 928

Olje og gass, romfart, industri og energi 132 300 120 031

Annet 22 134 26 357

Sum 284 529 239 902

Geografisk fordeling (NOK I 000)




Norge 194 568 174 164

Europa 48 320 37 706

USA og Canada 23 534 18 324

Sør-Amerika, Afrika og Asia 15 908 6 061

Australia 2 199 3 647

Sum 284 529 239 902

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.

Christian Micheisen Research AS






Lønnskostnader




2013




2012

Lønninger 49 164 777 46 650 662
Folketrygdavgift 8 332 956 7 893 864
Pensjonskostnader 6 841 070 8 553 747
Andre ytelser 3 583 749 3 591 724

Sum 67 922 554 66 689 997

Gjennomsnittlig antall årsverk




72




67

Daglig leder mottok i 2013 lønn på kr 1 735 241, pensjonspremie på kr 236 116 og annen godtgjørelse på kr

155 527.

Styrehonorar var samlet kr 420 000 i 2013. Styreleder har fra 1. jull 2009 frafalt godtgjørelse av

styrehonorar i henhold til sin arbeidsgivers policy.

CMR Konsernet

Lønnskostnader




2013




2012

lønninger 113 049 008 101 137 563

Folketrygdavgift 17 677 450 16 862 607

Pensjonskostnader 13 222 893 12 834 785

Andre ytelser 6 669 901 7 172 013

Refusjon skattefunn - 2 200




- 1 116 497000

Sum 148 419 252 136 890 471

Gjennomsnittlig antall ansatte




190




167



Konsernet Christ‘an Michelsen Research AS

Revisjonshonoror CMRAS
2013 2012

CMR Konsernet
2013 2012

Honorar for revisjon av årsregnskap 247 500 203000 598 590 505 328
Honorar for annen finansiell revisjon 0 17 000 21 025 52 500
Sum revisjonshonorar 247 500 220 000 619 615 557 828

Honorar skatte- og avgiftsrådgivning 0 25 000 0 57 400

Honorar andre tjenester 102 500 60 603 244 980 112 000

Alle beløp er eksklusiv mva.

Note 4 - Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser

Selskapene i konsernet er pliktig tiI å ha tjenestepensjonsordnIng etter lov om obligatorisk
tjenestepensjon. Konsernets pensjonsordnInger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Konsernet har ytelsesbaserte og innskuddsbaserte pensjonsordninger som samlet omfatter samtlige
ansatte.

De ytelsesbaserte ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av
antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd perujonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden.
Forpbkte1sene er dekket gjennom et forsIkringsselskap. I tUlegg har ledende ansatte en tilleggspensjon
utover den generelle ordning. Denne finansieres over selskapets drift, og er udekket.

De innskuddbaserte ordningene gir ikke rett til ytelser ut over innskudd til ordningen I den enkelte
periode.

Selskapene Christian Michelsen Research ASog Prototech AS deltar i LOMI-10-ordningen som innebærer
at alle ansatte kan velge å gå av med førtidspensjon fra og med 62 år. Den gamle ordningen ble I februar
2010 vedtatt avviklet. Gevinsten ved avviklingen ble kntettstçt% 2010. lChttsttan Michelsen Research AS
er det en gjenværende avsetning knyttet til 1 førtidspensjonist I denne gamIe ordningen. Prototech AS har
ingen førtidspensjonister I gammel ordning.

Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen viste det seg imidlertid å være en betydelig underdekning i
Ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av
premier for de kommende fem å'rene.Se1skapenesande1 av denne underdekningen er estimert og avsatt
for i regnskapet.

Som erstatnMgfor den gamle AFP-ordffingen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye APP-ordningen
er, I motsetnIng til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, menen ordning som gir et livslangt tillegg
på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år,
også ved siden av stå jobb, og den gir ytterfigere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-
ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordnIng, og finansieres gjennom premier som

fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokeringav forpliktelse
og mktIer i ordningen.

Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pen*Insordningtwor
prerniebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Det er ikke
fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene.
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Pensjonsordning Christian Michelsen Research AS

2013 2012

Arets opptjente pensjonsrettigheter 4 121 515 5 256 905

Rentekostrad på opptjente pensjonsrettigheter 3 447 698 3 447 466

Avkastning på pensjonsmidler -2 028 827 -2 040 729

Arbeidstakeres andel av premie -418 496 -440 999

Arbeidsgiveravgift 781 194 939 574

Administrasjonskostnader 740 046 666 618

Kostnadsført estimatawik 259 873 891 661

Årets pensjonskostnad 6 903 003 8 720 496

Kostnad eksMusiv arbeidsgiveravgift 6 121 809 7 780 922

Sparepremie innskuddspensjon 719 261 772 825

Sum pensjonskostnad eksklusiv arbeidsgiveravgift 6 841 070 8 553 747




2013 2012

Opptjente pensjonsforptiktelser 116 223 330 82 670 454
Beregnede pensjonsmidler -61 461 876 -53 771 465
Arbeidsgiveravgift 7 721 365 4 074 757
Uamortisert estimatendring -38 753 953 -9 126 469

Netto pensjonsforplIktelse 23 728 866 23 757 277

Økonomiske forutsetninger:




Diskonteringsrente 4,10 % 4,20 %

Forventet lønnsregulering 3,75 % 3,25 %

Forventet pensjonsregulering 3,50 % 3,25 %
Forventet G-regulering 3,50 % 3,00 %
Forventet avkastnIng på fondsmidler 4,40% 3,60 %

Pensjonsordninger CMR Konsernet





2013 2012

Arets opptjente pensjonsrettigheter 6 040 631 7 443 469
Rentekostnad på opptjente pensjonsrettigheter 4 668 406 4 667 473
Avkastning på pensjonsmidler -2 897 082 -2 949 874

Arbeldstakeres andel av premie -526 862 -553 133
Administrasjonskostnader 1 126 035 982 908
Arbeldsgiveravgift 1 101 485 1 291 711

Kostnadsført estimatawik 157 585 914 201

Arets pensjonskostnad 9 670 198 11 796 755
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2013 2012

Kostnad eksklusiv arbeidsgiveravgift 10 771 683 10 505 044

Spareprernie innskuddspensjon 2 451 210 2 274 788

Sum pensjonskostnad eksklusiv arbeldsgiveravgift 13 222 893 12 779 832




2013 2012

Opptjente pensjonsforpliktelser 161 760 588 111 809 163

Beregnede pensjonsrnidler -88 154 234 -78 399 727

Arbeidsgiveravgift 10 378 496 4 833 198

Uamortisert estimatavvik -51 522 459 -5 063 243

Pensjonsforpliktelser netto (inkl. arbeidsgiveravgift) 32 462 391 33 179 391

Økonomiske forutsetranger:




Diskonteringsrente 4,10% 4,20 %
Forventet lønnsregulering 3,75 % 3,25 %
Forventet pensjonsregulering 3,50 % 3,25 %
Forventet G-regulering 3,50% 3,00 %
Forventet avkastning på fondsmidler 4,40 % 3,60%

Estimatavvik som overstiger 10 prosent av det bVieste av beregnet pensjonsforpliktelse inklusiV
arbeidsgiveravgift og pensjonsmidler, arnortiseres over gjennomsnittIlg gjenværende opptjeningstid.

Note 5 —Bundne midler

I posten bankinnskudd, kontanter og lignende hangår bundne skattetrekksmidler på kr 2 522 498

for morselskapet og kr 5 258 578 for konsernet.

Note 6 - Varige driftsmidler og Immaterielle eiendeler

Chnstian Mlchelsen Research AS




Tomter,

bygninger og


annen fast

eiendom

DriftslØsøre,
maskiner, m.v.




Totalt

Anskaffelseskost 1.1.13 21 153 686 10 300 165 31 453 851

Tilgang kjøpte driftsmidler




168 973 1 338 067 1 507 040

Anskaffelseskost 31.12,13 21 322 659 11 638 172 32 960 831

Akk, avskrivninger 31.12,13 5 216 478 5 880 549 11 097 027

Balanseført verdi 31.12,13 16 106 181 5 757 623 21 863 804

Arets avskrivninger 2 120 507 1 781 712 3 902 219

Økonomisk levetid




10 år 3 —10 år





Avskrivningsplan




Lineært Lineært
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Oppført beløp i kolonnen Tomter, bygninger og annen fast eiendom vedrører i sin helhet påkostninger på

leide lokaler. Påkostningene avskrives lineært over Ieiekontraktens varighet.

Pr. 31.12.2011 hadde CMR i tillegg til overstående balanseført anleggsmidler på kr. 15 437 615. Disse er

nettoført mot mottatte investeringstilskudd på kr. 15 437 615.

CMR mottok i 2012 ytterligere investeringstilskudd på kr. 2 705 480. Disse er nettoført mot tilhørende

anleggsmidler på kr. 3 317 312 i balansen. Anleggsmidlene avskrives lineært over 10 år, og den utsatte

Inntekt periodiseres over samme periode. Avskrivninger på investeringene er kr. 1 766 354 i 2013.

Tilsvarende er det inntektsført kr. 1 766 354 av den balanseførte utsatte inntekt. Nebto anieggsmiddel
etter tilskudd på kr 603 759 pr 31.12.13 er inkludert i overstående oppstilling under driftsløsøre.

CMR Konsernet




Patenter,

konsesjoner,


varemerker ol.

Tomter,

bygninger og


annen fast

elendom

briftsløsøre,
maskiner,

Goodwill




Totalt

Anskaffelseskost 1 203 501 22 861 223 19 762 692 5 205 053 46 026 328

Tilgang/avgang
driftsmidler




145 200




195 669 2 960 535 -2 553 319




748 085

Balanseført




0




0




0




o




0

Anskaffelseskost 1 348 701 23 056 892 19 717 086 2 651 734 46 774 413
Akk. avskrivninger









31.12.13




329 727 5 273 182 9 223 404 1 199 884 16 026 197

Balanseført verdi









31.12.13 1 018 974 17 783 710 10 493 682 1 451 850 30 748 226

Årets avskrivoInger




236 859 2 137 392 3 117 946




52 731 5 544 928

økonomisk levetid




5 år




10 år




3 —10 år




5-10 år





AvskrIvningsplan




Uneært




Unært




Lineært




Lineært





Avgang på GoodwIll er relatert til konsernets oppkjøp av selskapet Proces Ltd i 2012. Denne var

opprinnelig beregnet basert på full oppnåelse av kriterier i earn-out-avtale. Disse kriteriene ble Ikke møtt i

2013 og følgelig er Goodwill redusert tilsvarende belopet som følgeIig ikke kommer tll utbetaling (GBP

300 000).

Note 7 —Datterselskap og datterdatterselskap av Christian Michelsen Research AS

Datterselskap Eierandel / stemme- Anskaffelseskost / Selskapets Setskapets resultat i




andel Bokført verdi egenkapital pr. 2013





31.12,13




Prototech AS 100 % 4 652 862 8 911 045 221 739

exCon AS 100 % 17 076 634 40 391 316 4 459 818

Tecom AS 100 % 18 537 000 18 241 008 -134 943

SUM




40 265 496
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Datterdatterselskap Morselskap Eierandel /

stemme-


andel

Anskaffelseskost Selskapets

egenkapital pr.


31.12.13

Selskapets
resultat i 2013

GexCon U.S. Inc GexCon AS 100 % 249 826 2 868 698 1 918 062
GexCon UK Ltd GexCon AS 100 % 110 610 416 134 577 593
GexCon Australia Ply Ltd GexCon AS 100 % 566 000 1 338 498 523 958
GexCon Italy sx.1 GexCon AS 100 % 118 598 1 094 798 473 638
GexCon IndonesIa PT GexCon AS 99% 394 500 0 0
Michenen Meffical AS Tecom AS 52,2 % 1 200 000 3 844 675 1 229 424
Xsens AS Tecom AS 95 % 4 505 666 4 287 305 -482 695

Øvrige konsernselskaper Morselskap Eierandel / Anskaffelseskost Selskapets Selskapets




stemme-




egenkapital pr. resultat i 2013




andel




31,12.13




GexCon Aberdeen AS GexCon UK 72 % 697 175 - 1 334 124 -1 363 959
Proces Ltd GexCon Aberdeen 100% 5 397 480 2 641 641 1 282 633
Proces SDN BFID Proces Ltd 100 % 120 4 287 305 -482 695

Prototech AS, Tecorn AS, Xsens AS Og Michelsen Medical AS har forretningskontor i sarnme bygning som

Christian Michelsen Research AS. GexCon AS har forretnIngskontor bygget ved siden av Christian
Michelsen Research AS, Selskapene holder til på Fantoft I Bergen.

GexCon UK Ltd har forretningskontOr i Lancashire I Storbritannia, GexCon US Inc har kOntorer i

Washington, D.0 og Houston i USA og GexCon Australla Pty ltd har forretningskontor I Perth i Australia.
GexCon Italy s.r.1 har forretningskontor I Milano i Itaha mens GexCon indonesla PT har forretningskontor
lakarta Indonesia.

GexCon Aberdeen Ltd og PrOces Ltd forretningskontor I Aberdeen I Skottland, mens Proces SON BHD har
forretningskontor i Kuala Lumpur i Malaysia.

Note —Investering i tilknyttet selskap

CMR Konsernet






Selskap Anskaffelses- Forretnings- Elerandel Stemme- Anskaffelses- Balanseført




tldspunkt kontor




andel kost verdi
European Safety
tøanagement




Tyskland 75,0 % 25 % 51 267 0
Grour,
ZEG Power AS 2008 Ber en 42,9 % 42,9 % 6 627 000 160 528
Energy Research







2012 Bergen 31,7 % 31,67 % 9 500 9 509Grou AS






Uptime Centre of







2012 Bergen 49,0% 49,0 % 110 740 110740
Cornpetence AS






Sum InvesterIng I tilknyttet selskap





280 768
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Note 9 —Aksjer og andeler i andre foretak m.v.

Christian Michelsen Research AS

	

Anskaffelses- Bokført verdi
Andre aksjer kost
Andre aksjer/ andeler 13 628 11 627

Sum andre aksjer 13 628 11 627

Prototech

Andre aksjer
Hydrogen Storage & Systems AS

Prodea AS

Sum andre aksjer

	

Anskaffelses- Bokført verdi
kost

	

500 420 500 420

	

15 000 15 000

515 420 515420

Totalt andre aksjer konsern 529 04s 527 047

Note 10 —Andeler i verdipapirfond

Christian Michelsen Research AS og CMR Konsernet

Andeler i verdipapirfond er balanseført til virkelig verdi med
verdiendring over resultatet.

	

2013 2012

Aksjefond 23 471 740 22 539 608
Rentebærende fond 70 140 383 71 057 895

Sum markedsverdi verdipapidond 93 612 123 93 597 503

Note 11 —Gjeld med forfall senere enn fem år etter regnskapsårets slutt

Christian Michelsen Research AS og CMR Konsernet 2013 2012

Ansvarlig lån fra Chr. Michelsens Institutt 17 407 821 17 407 821

Det ansvarlige lånet er rente- og avdragsfritt. Chr. Michelsens Institutt har rett til å konvertere lånet til
aksjekapital ved aksjeemisjon I selskapet.



Konsernet Christian Michelsen Research AS

Note 12 - Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

Christian Michelsen Research AS
Prototech AS GexCon AS
datterselskap datterselskap
2013 2012 2013 2012

Kundefordringer 1 167 568 1 334 330 1 416 250 1 370 489
Andre fordringer 9 200 000 4 500 000 0 0

Surn 10 367 568 5 834 330 1 416 250 1 379 489

Prototech AS GexCon M
datterselskap datterselskap

	

2013 2012 2013 2012

Leverandørgjeld 230 203 560 662 745 000 639 980

Sum 230 203 560 662 745 000 639 980

Christian Michelsen Research AS
Tecom AS

datterselskap

	

2013 2012
Kundefordringer 62 500 85

Sum 62 500 85

Tecom AS

datterselskap

	

2013 2012

Leverandørgjeld 250 000 250 000

Sum 250000 250 000

I tillegg til overstående har Christian Michelsen ResearchAS pr 31.12.13 en kundefordring på datterdatter
Michelsen Medical AS på kr 8 326 (kr 911 229 pr 31.1212), samt en leverandørgjeld til datterdatter Xsens
AS på kr 503 000 pr 31.12.13.

Note 13 —Skatter

Christian Michelsen Research AS

Christian Michisen Research AS har siden stiftelsen i 1992 vært fritatt for inntektsskatt for sin
hovedvirksonMet i henhold til Skattelovens § 2-32 (2), da selskapets formål er forskning og utvikling på et
ideelt allmennytg grunniag.

Christian Michelsen Research AS har i 2009 mottatt brev fra Skatteetaten vedr. ligningen 2008 med
anmodning om innievering av fullstendig selvangbelse og varsel om mulig skatteplikt, samt redegjørelse
knyttet til ulike sider ved virksomheten. Christian Michelsen Research AS har sendt svarbrev med
tilhørende dokumentasjon til Skatteetaten. Det ble i denne forbindelse søkt om utsettelse av selvangivelse
for 2008 til endelig tilsva r forelå. Utsettelse ble git Det er pr 3. april 2014 ikke mottatt svar fra
Skatteetaten.

Christian Michelsen Research AS anfører at vi ikke har erverv til formål og at vår virksornhet realiserer det
allmennyttige formålet. Det er dermed vår vurdefing at vi er en skattefri institusjon iht skattelovens 6 2-32
(2). Det er av denne grunn ikke avsatt for skatt i regnskapet for 2013.



Konsernet Christian Michelsen ResearchAS

Overskudd som skriver seg fra utleie av fast elendom er imidlertid skattepliktig. Denne delen av

virksomheten har et skattemessig underskudd på kr 850 805 i 2013. Akkumulert fremførbart underskudd

pr 31.12.13 er på 2 986 668. Dette gir en beregnet utsatt skattefordel på 806 400. Denne er ikke

baIansefort da fremtidig utnyttelse av skattefordel Ikke kan sannsynliggjøres med tilstrekkelig grad av
sikkerhet.



Konsernet Christian Michelsen Research AS

CMR Konsernet

Arets skottekastnad fordeler seg på: 2013 2012

Betalbar skatt i Norge 3 477 341 264 927
Betalbar skatt utenfor Norge 1 519 943 782 809
For lite avsatt ifjor 0 -266 745
Effekt av endret skattesats 67 161 0
Endring utsatt skatt -2 238 683 -3 326 990
drets totale skattekostnad 2 795 762 -2 457 999

Beregning av årets skattegrunnlag: 2013 2012

Ordinært resuftat før skattekostnad 17 464 881 -4 461 044
Ikke skattepliktig virksomhet i CMR -10 527 461 1 196 494
Avskriving goodwill konsern 61 290 142 465
Resultatført inntekt fra tilknyttet selskap 2 491 431 3 975 041
Andre konsernposter uten skattemessig effekt 114 451 235 886
Permanente forskjeller -1 228 210 -2 478 160
Korreksjon av tidligere års fell mot EK 0 95 406
Nedskriving på aksjer og andre verdipapirer 0 -346 647
Endring i midlertidige forskjeller 9 001 061 3 931 988
Fremførbart underskudd -5 032 621 -902 356
Arets skattegrunnlag 12 344 822 1 389 073

Betalbar skatt på årets resultat 4 967 284 1 017 036
Benyttet skattefradrag for Skattefunn 4 113 530 -2 $76 115
Anvendt frernførbart underskudd -1 872 766 0
Betalbar skatt i balansen 1 981 287 -1 559 079

Oversikt over midlertidige forskjeller 2013 2012

Driftsrnidler inkl goodwill -1 057 534 -1 391 838

Utestående fordringer -8 039 -901 765
Gevinst og tapskonto 0 -83 356
Uopptjent inntekt -7 141 308




-3 255 094

Netto pensjonsforpliktelse som er ført i balansen -9 961 857 -9 582 311
Forskning og utvikling
Fremførbart underskudd

-19 397 329
-8 719 882

-14 232 909

-13 086 784


Netto midlertlefige forskjeller pr 31.12 -46 285 950 -42 534 056

Utsatt skatt 395 301 427 298
Beregnet Utsatt skattefordel -12 506 578 -11 798 515

Bokført Utsatt skattefordel -11 222 445 -10 668407

Bokført utsatt skattefordel er mindre enn beregnet utsatt skattefordel idet ikke alle selskapene i
konsernet har bokført sin utsatte skattefordel.



Konsernet Christian Michelsen Research AS

Total betalbar skatt for konsernet utgjør kr. 1 981 287. Betalbar skatt I konsernets balanse er redusert

rned beregnet skattefunnstøtte i GexCon AS på kr. 1 113 530. I tillegg har Nototech AS en fordring på

beregnet skattefunnstøtte på kr. 1 233 600. Netto betalbar skatt for konsernet er dermed på kr 757 687.

Note 14 —Retinget utfall - skattefurin

Både Geacon As pg ProtpteCh AS har fått godkjent FoU-prosjekt innen SkatteFUNN av Norges Forskningsråd.

I den forbindelse er kr 1 113 530 ført som en reduksjon av konsernets balanseførte Foll, kr. 1 100 000 er

bokfart som en lønnskoatnadsreduksjon og kr 133 600 bokført som en varekostnadsreduksjon.

Endelig vurdering og avgjørelse av tilskuchlet vil bli foretatt av ligningsmyndighetene i forbindelse med

ligningsbehandling av selskapets selvangivelse.

Note 15 —Egenkapital

Christlan Michelsen Research AS

Aksjeka Ital Annen EK Sum

Egenkapital 31A2.2012




28 000 000 94 297 774 122 297 774
Arets resultat





10 700 914




10 700 914

Egenkapital 31.12.2013




28 000 000 104 998 688 132 998 688

CMR Konsernet






Aksjekapital




Annen EK Minoritets- Sum





Interesser




Egenkapital 31.12.2012 28 000 000




103 297 724 1 099 414 132 397 138
Endring omregningsdifferanse valuta




-1 150 394




-1 150 394
Tilgang mInoritet





248 749 248 749

Arets resultat




14 243 452 425 667 14 669 119

Egenkapital 31.12.2013 28 000 000




116 390 782




146 164 6121 773 830
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Note 16 —Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Eierstruktur

Aksjonærene Christian Michelsen Research ASpr. 31.12.2013 var:




Antall aksjer Eierandel Stemmeandel

Universitetet i Rergen 14 000 50,0 % 50,0 %
UNI Research AS 9 800 35,0 % 35,0 %
CGG Services (Norway) AS 1 400 5,0% 50%
Statoil New Energy A5 1 400 5,0 % 5,0 %
Sparebanken Vest 1 400 510% 5,0 %

Totalt antall aksjer 28 000 100,0 % 100,0 %

Selskapet har kun en aksjeklasse og alle aksjer har lik stemmerett.

Note 17 —Garantier

Christian Michelsen Research A5 har stilt garanti ovenfor Fanteda AS på 4 004 300. Garantien er stiit
forbindelse med at Christian Michelsen Research 5leier kontorlokaler på Fantoft hos Fanteria AS.
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Kontantstremoppstilling

Konsern Morselskap

2013 2012

13 567 383 -4 461 043

7 337 584 7 032 985

-1 766 354 -1 738 127

-1 519 943 -272 513

0 0

-5 232 133 -4 745 472

84 283 -85 960

5 868 046 8 981 096

-7 254 482 -2 991 163

3 002 858 1 778 435

-15 463 090 -3 116 702

3 317 343 1 393 030

0 0

- 2 411 039 2 411 039

1 281. 081 5 392 783

3 811 536 9 578 388

-3 301 404 -12 449 697

6 217 513 15 000 000

-1 377 000 -5 298 886

2 491 431 3 975 041

0 0

4 030 540 1 226 458

0 0

7 842 076 10 804 846

34 186 659 23 381 813

42 028 735 34 186 659

Ordinært resultat før skattekostnad

Ordinære avskrivninger

Inntektsført andel av balanseført

Investeringstilskudd

Periodens betalte skatt

Gevinst ved salg anleggsmidler

Mntektikostned finansieIle investeringer

Endring i varela er

Endring 1kundefordrin er

Endrin i leverandør 'eld

Forskjeller mellom kostnadsført pensjon

og inn-ftftbetalinger 1pens'onsordninger

Endring 1andre kortsikti e fordrin er

Endring i skyldige offentlige avgifter

Endring 1annen langsiktige fordringer

Endring i annen langsiktig 'eld

Endrin i andre tidsavgrensnin er

Netto kontantstrem fra operasjonefie

aktiviteter

Utbetalinger ved kjøpftilvirkning av

vad e drlftsmidler

Innbetaling ved sal av aksjer andeler

Utbetalinger ved kjøp av aksjer og

andeler

Resultat fra tilkn et selska

Mottatt utb te

Netto kontantstrørn fre

investeringsaktiviteter

Netto kontantstrøm fra


finansiefingsaktiviteter

Netto endring av kontanter og

kontantekvivalenter

Kontanter og kontantekvivalenter ved

pertodens beg nnelse

Kontanter og kontantekvivalenter ved

periodens slutt

2013




2012

10 803 414 -1 838968




5 668 573 5 712 676

-1 766 354 -1 738 054

0




0

0




0

-6 232 133 -4 745 472

33 432 760-29




4 779 418 17 556 559

-5 571 018 -8 096 390

-124 254 1
 162882




-2 685 857 -2 344 278

503 967




499 608

0




0

0




0

229 170 -15 293 013

5 638 358 -8 564 799

-1 507 040 -2 285 513

6 217 513 15 000000




-11 273 000




0

0




0

0




0

-6 562 527 12 714 487




0




0




- 924 159 4 149 688

11 243 007 7 093 319

10 318 838 11 243 007
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Til generalforsamlingen i

Christian Michelsen Research AS

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

1.1har revided årkegnskapet for Christian Michetsen Research AS, som består av selsIcapsregnskap

og konsemregnskap. Selskapsregnskapet og konsenwegnskapet består av balanse per 31. desember
2013, resultatregnskap og kontantstremoppstilling for regnskapsåret avsluttet per derme datoen og en

beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Slyretsogadministrerendedirektørsensyarforårsregnskapet
Styret og administrerende direkter er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et

rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapssIdkk i Norge, og for slik

intern kontroll som styret og administrerende dIrektør finner nødvendIg for å muliggjøre utarbeidelsen

av et årsregnskap som Ikke Inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av mistigheter eller
feil.

RevisorsoppgaverogpliAler

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette ksregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har

gjennomført revIsjonen isamsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder

International Standards on Auditing. Revisjonsstaridardene krever at vi ettedever etiske krav og

planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå bebyggende sikkerhet for at årsregnskapet de
inneholder vesentlig feiinfonnasjon.

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 fellinformasjon, enten det skyldes

misligheter eller feil. Ved en slik riskovurdering tar revisor hensyn til den inteme kontrollen tørr er

relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gk et rettvisende bilde, FormMet er å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter ornstendighetent men Ikke for å gi uttrykk

for en mening om effekliviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering

av om de anvendle regnskapisprinsippene er hensIktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet

av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den santiede presentasjonen av årsregnskapet

Etter vår oppfatning er irmhentet revisionsbevis tilstrekkelig og hensktsmessig som grunnlag for vår

konklusjon orn selskapsregnskapet og vår konkluslon om konsernregnskapet.
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Konklusjon

Efter vår mening er årsregnskapet for Christian Michelsen Research AS avgitl i samsvar med lov og
forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets og konsemets finansielle stilling per 31. desember
2013 og av deres resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen
i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk I Norge.

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsIstente med årsregnskapet
og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registreringog dokumentasjon
Basert på vår 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 forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at styret og administrerende direktør har oppfytt sin plikt tit å serge for ordentlig
og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov
og god bokføringsskikk i Norge.

Ber , 4. april 2014

ST & YOUNS-

•
s tsautorisert revisor



Bergen Teknologioverføring AS

Org.nr. 987 753 153

ÅRSMELDING 2013

Arsberetning
Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet
Kontantstreinanalyse
Revisors beretning

BTO 30.06.2014
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RESULTATER 2013
Bagen Teknologioverforing AS (BTO) a UiB,
Helse Bergen og Havfonkningainstituratt sin
verktsy for å idatlisere, evaluere, utvikle og
realisere forskaingsresultat med et
kommeniclUsemfunnsokonomisk potensiale- BTO
jobber også sammen med andre
forskningsinstitusjoner i regionen.

13TOtar mål av seg i være en synlig operativ aktor
i regionens okosystem for innovasjon. Deue krever
at BTO etablerer og vedlikeholder en ifistrakt
kontakt med og deltar i samspill med regionens
andre aktorer som engasjerer seg for og/el ler legger
foringer for innovasjonsarbeidet. Dette inkluderer
selysagt også etablen og nytt meringsliv samt
entreprentirer,serie entreprencurs og inslitusjonelle
serie entreprenorer.

Fonkningsintensiv innovasjon er en internasjonal
øvelse og BTO sine eiere, styret, ledelse og ansatte
har klare ambisjoner om at BTO skal videreutvikJes
til å kunne hevde seg på et hoyt internasjonalt nivå.
BTOIsar siden staden jobbet systematisk med
bygge kapasitet og kompetanse, verkloy og
netiverk, samt understone kultur for innovasjon.
Internasjonal statistikk viser at selskap som BTO
har en modningsulvikling som gjerne lar 15-20 år.
BTO menner seg 10 år, og resultatene fra 2013
viser at selskapet er på rett vei.

I 2013 saue BTO rekord i innhenting av nye ideer
(152), var involvert 1 17
kommersialiseringer/avtaler om kommersiell
anvendelse, bidm til at selskapene i porleføljen ble
tilfort mer enn 90 mNOIC. Videre ble det et lite fall
i lisensinntektme, mens selskapets omsetning var
betydelig opp fra 2012 (tett på 42 mNOK). 2013
var andre hele drillsår for eierskapsfondet NIK II
og salget av eierandeler i portefoljeselskap på 13,3
mNOK, ble effektuert i lopet av året, og samlet sen
ble BTO tilførl merl 5 mNOK i likvide midler fra
tranuk4ona mellom NIK Ilog BTO.

BTO har en bred porlefohe av spennende prosjekt
med seg inn i 2014, og samarbeidet med
eiainstitusjonene lover meget godt
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Styrets beretning i 2014 for Bergen Tekno1ogiovertøring AS

Selskapets virksombet
Bergen TeknologioverforingAS, BTO, har som formålå være et kompetansesenterfor innovasjonog
kommersialiseringav forskningsresultater.Dette innebærerforvaltningav selskapselernesog andres
iminaterielleretrigheterog inleresserknyttet til forsksingsresultaterog forskrdngsprosesser.)3TOskal
videre utforeutredning,rådgivningog administrativoppfølgingi forbindelsemed mulig
kommersialiseringsamt andre aktiviteter som står i natudigsammenhengmed dette. Delte oppnås
gjennomeffektive kommersialiseringsprosesser,aktivkuhrbygging og gode holdainger. Selskapet
har forretningsadressei Bergen kommune.

BTO er eid aeHelse Bergen (40 %), Universiteteti Bergen(40 %) og Havforskningsinstittmet(20 %).
Selskapethar også etablert samarbeidmed HøgskoLeni Bergen (141B),ChristianMiehelsenResearch
(CMR),Norsk institutt for forskningpå emæring ogsjomat (N1FES),Uni Research AS og Noflina
Ingredients,avd. Beigen) for toredningog oppfolgingav kommersialiserbareforskningsresultater.

BTO startet opp i desember2004. Pr. 1.1.2013haddeselskapet 19fast ansatte, hvorav to i reduserte
stillinger. I tillegg vardet filknyttet i underkantav 2 årsverkmed NHH-studentersom ekstrahjelppå
tivnebasis,såkalte interns.Gjennomåret har BTO hatt II internspå lonningslisten.

En persener (i 50 % stilling) har værl langtidssykemeldti 2013. Denne ber blin fu1gtopp
retningslinjenefra NAV og HMS. Etter fratrekk for dette,ble det utfort 20,2 årsverk i 2013 (20,8 inkl.
sykeineldle). Ved årets slint hadde BTO 18fast tilsalte.

I 2013 har det blitt lagt vekt på videreutvikleen kulter for forretningsutviklingi de aktuelle
forskningsmiljoene.Viderehar selskapetjobbet medå videreutviklearbeidsprosesseneintemt, samt
lagt til rette for mer hensfidsmessigeadministrativenniner.Videre utarbeidetman en forretningsMan
for et omfattendeintemt kvalitetesforbedringsprosjekt—AeademieServIces.

Selskapetholder til i moderne, leide lokaler i VilVite-senterelpå Marineholmen.1forbindelse med
fornyelse av leielcontraktmed G.C. Rieber Eiendom AS,har BTO utvidet lelearealet ined 54 Fra

1.1.2014vil man ovcrta ytterligere 116in2som ledd ien strategisksatsing, som gjor det mulig å
orientere seg mer direkte motNyskapingsparken.

For ovrig har BTO gjennomforten ombyggingav lokalenefor å skaffe en mer fleksibel kontorlosning.
1praksis betyr det at de fieste forretningsutviklemeoginternsnå sitter i åpent landskap. Også ledelsen
og administrasjonener pr. d.d. samlet i et felles, åpentlandskap.

Ved utgangen av året hadde 13T0én fast leictaker.

12013 har BTO sett folgende utvikling:
Finansieringenfra forskningsrådetsFORNYprogram er fremdelespregel av usikkerhet og
forsinkelser,men man er ved inngangentil 2014mer optimistisk

Basisbevilgningoppreltholdtpå lavt2012 nivå, kombinertmed
Tilstramningav handlingsromknyttettil egeninnsatsandelen
nye administeativerutiner gjorde at prosjektenekoin seint i gang
Det er signalisert politiskvilje til å okeFORNYbudsjettet i årene som kommer

Økt behov for å folge opp tidligercårs kommersialiseringer
Kapitalbehoveti bedriftene oker knaRig,kombinertmed
For lite kompetentkapital, og
Økning i patenter og lisensavtalerkrevermer og mer ressurser

Økt etterspørseletter råd og veiledMngfra virkemiddelapparat,gråndere og etablert

næringsliv med begrensetkontakt med og kjennskapom forskningsinstitusjonene.
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Okt krav om profesjonalisering,og betydeligklarere forventingerknyttet til blant annet
rapporteringer.
Oppkapitaliseringenav NIK 11elosnet»12013, og manser fin utvikling1selskapeneog fondet
Hoen sentrale tellekanterfor 2013:

Icktilfangst: 152
Patensoknader: 18,hvorav3 er nye
Prosjekterunder utvilding:58
Bedrifisetableringer:5
Lisensavtaler/avtalerom IPR: 12

BergenBiomedisinskeInkubatorer heleiddatterselskapav BTO og kier areal av U1Bfor
videreutleic il nyetablerteselskapermed behovfor laboratoriekapasiteter.I 2013 har
BerGenBioASvært den eneste kunden.

BTO sin synlighetregionalter også forsterketgjennompartnerskapmed NRi og FirstTuesday
anaugementcne, flere StartUpWeekendsog diverteandre tiltak innen innovasjonog entreprenorskap
(VentureCup).

BTO har også bidratt med rådgivningoverforforskereog utviklingsprosjekter,henmder solgtjuddisk
komperansetil forskningsinsthusjoner.

Fortsatt drift
Styret menerat foruketningene for for
under denne forutsetningen.

drift er 11,stede, og årsregnskapetfor 2013 er satt opp

Arbeldsmiljd
Det er ikke registrertskader eger ulykkerav alvorligkarakter på arbeidsplasseni 2013. Selskapetforer
oversiktover sykefravær lit loverog forskrifter.Enlanglidssykgjennomnesten hele 2013 bidro til at
det samledesykefraværet i 2013 utgjorde3,7 % foregne ansatte, og4,4 når vi tar med omsofgfof bam
ete.

Vi er oppmerksommepå at losningenmed åpent laadskapkan skapenye utfordtingermht I1MS,
BTO inngår 1universitetetsbedrifishelsegenestegjennomegen avtale,Langtidssykemeldingerblir
håndtertiht. gjeldenderutiner med HMS og HAV, og BTOmottar knnsrefusjonerfra HAV og
forsikringsselskap.

Arbeidsmigoetblir ellers ivaretatt av eget valgt vemeombud,som sammenmed adm. direktor,
gjennomforteobligatoriskTIMS-opplamingi 2009,Ansatteog ledelsensamarbeiderkontinnerftgfor
forbedringav arbeidsmiljoet.Selskapethar etablertmiljoskapendetiltak som kaffe- og fruktordning
etc. Videresthnukrer virksombetensine ansatte til fysisktrening ved å subsidieretreningsavginer
inntil en bestemtsum pr år.

Kjonusbnlanse
Ved utgangenav 2013 utgjordekvinneandelen50 %av dc faste og midlertidigansaue ved BTO, som
er ned fra 52 % i 2012.

Gjennomsninskumentil kvInnercr ved årets slutt 88% av mennslonn når en ser bort fra daglig leder.
Dette er en okning fra 80 % i 2012. For sammestillingskateori praktisereslikdornt. Ved tilsettinger i
BTO har, og vil likestillingbli tatt hensyn til, noe viogså tilstreberved årlige lonnsoppgjor.

Ytre ottgo
Selskapetdriver ikke virksonMeteller aktivitetersomantas å påvirkedet ylre miljo i betydeliggrad.
Selskapet inngår i returordningfor kartongog papir.

Stglingog resultat
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Regnskapet viser ved utgangen av 2013 et overskudd på kr 10.178.329 etter skatt. Deue kan i

hovedsakforklares med at man har avklart med eierne at den andelen av gevinstenesom BTO av
forsiktigheishensynhar avsalt Iii eierne sentralt (NOK 9.101.9084, best vil bidra til å realisere eiernes

mM om å etablere BTO som et innovasjons- og nyskapingsredskap på internasjonalt beste praksis nivå

innen 2020, dersom den reinvesteres i nye prosjekt i BTO regi. Dette er i tråd med hvordan eierne i et
elennote tidlig i 2014 avklarte at praksis vil bli i fremtiden, og gir BTO tilsvarende rammebelingelser

som tilsvarende virksomheter i Norge og intentasjonalt. 1 forbindelse med vurderingen om hvordan
dette best kan oppnås har man ved hjelp av ekstern kompetanse fått utredet hvilke avtalemodeller som
er best egnet til å realisere dene. Denne utredningen har pekt på noen utfordringer med å etablere slik

praksis fer avtaleverket er oppdatert. Styret har vurdert disse utfordringene og kommet til at
prinsippene som ligger til grunn for avlagte regnskap er i tråd med etablerte avtaler og gjeldende
lovveds- og den lesningen som best ivaretar eiemes interesser og ambisjoner knytet til innovasjon og
nyskaping - hver for seg og samlet.

Styrei foreslår at overskuddei legges tilegenkapilalen. Opptjent egenkapital pr 31.12.2013 var dermed

kr 18,554.484.-

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen mcd tilhorende noter
fyllestgjorende informasjon om driften og om stillingen ved årsskiftet. Det er ikke hmtrådt forhold

etter regnskapsårets utgang som etter styrets syn har betydning for bedommelsen av regnskapet.

Bergen, 23.06.2014


Styret for Bergen Teknologioverforing AS

Geir Anton Johansen Grete Rusten Ernst Omenaas

/1{.7/.7';-.r

Anne Sissel Faugstad Anne Skarstein

Anders Haugland
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Resultatregnskap
DelepI NON




13Ddsjaa




ORIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNAGER NOTER 2013 2013 2012

Sakoinntekter




21 460 DCO i 12 473 267 10 740 778
1 AN50~1049ekt




26 2L0 000 28 771 578 25 014 248
Sum diiftsinMekter 1, 7 47 700ODO r 41 244 845 35 755 026

LooskosInader nurn. 2 18446 00, 18 009 178 15 141 866
7 MOvivfing påddftSTrÔeT Og immalefielle elendeler 9 212 oDO 287 403 100 130
9 AnnendrillskosOad 3 18 562 COD 22 202 679 21 452 726

Sum dr,"04905).00044




47220000 40 470 259 36 754 723

10 Drittsrestillat




480 000 765 586 - 999 697

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER





15 Anron renlefrolek1




80000 217 614 63 640
16 Annen finarOillUkt




2015000 9 665 763 35 135
20 Annon rentekoslOad




84500 31 855 1S 710
22 Aroen finanskostnad




90cio 154 672 64 871
Res8831511finanSposIer




2 001 500 8866840 15 194

23 oednadresultMlorskeeekosInad




2481 504 I 10 462 428 -984 503

24 SkaGektstnad 0 ceeinærtresultat a




2844097 -174 35$

25 Arsrasultat




2 401 500 10 178 329 410 144

OVERFØRtNGER





AattiI annene9erkapilal




10 178 329 -810 144
Son evertøringer




10 178 329 -810 144
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Belep I NOK

EIENDELER

AnkggsmIdler
ImmaterIelle elendeler

Balanse

NOTE 2013




2012




Lksattskatlefordel 8




79 366




363 463
Sum Immaterielle elendeler




79 366




363 463

Vadge driftsmidler







Driftsløsøre,invenlar,vertfle)f,konlormaskinere.l. 9 1 073 500 1 101 196
Sum vadge drasnadler




1 073 500 1 101 196

Flnanslelle anleggsmIdIer







Overdekningpensjonsforpfiktelse

hvestering I dalterselskap




300 000




332 000
InvestedngerI tilknylledeselskap




26 010 997 15 645 880
hveslerInger I aksjer og andeler




135 000




615 000
Sum finansielle anleggsnddler 10 26 445 997 16 592 880

Sum anleggsmIdler







27 598 863 18 057 539

Omløpstnaller







FordrInger







Kundefordringer




2 823 589 2 568 357
Andre fordringer




8 779 068 5 457 386
Sum forddnger




11 602 657 8 025 743

BankInnskudd, kontanter 5 1 236 606




602 940

Sum omlepsmidler




12 839 262 8 628 683

stim EIENDELER




40 438 124 26 686 221
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aglip I CE

EGENKAPITAL 00 GJELD NOTE 2013 2012

C Eponkapial




I InnskullegenkapItal




1 AANelcapital(100 sk*ri kr1000) 4 100000 100000

fl

Sum Mastult nenkaplW

Oppljent 69 ankapItal




100 000 100 000




2 Annene9eNutpllal 4 8 378 156 9 186300




ResublAldekkel lep




10 178 329 -810 144




Sum opp#entegenkaplial




18 554 484 8 376 156




Sum egenkapItal





18 654 454 8 476 156

D Gjeld





Korts1klig93310





4 LeNerardargield




1 222 109 1 748 783
5 Beb3Darskat 8 0 0
6 5194Sgeollenlige a~




1 605928 1 156 358
8 Amen knik69 9860 6 111955805 15 106 927




Sum korlskligaMid




21 783 640 18 210 066




Sum Weld




21 763 640 16 210 066




SUM EGENKAP1TALOG GJELD




40 438 125 26 686 221




Bergen 23.06.2014




Styret for Bergen Teknologioyerforing AS

ktcett-c.d
Gelr An‘to Johansen

Ame SisselFaugttad

Anders Ha

Grete Rusten Ernst Omenaas

CifiC a3-t
Anne Skarstein
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Noter III regnsknpet 2013

BelopI NOIC

Hole 1 RegnskapsprInelpper

Arsregmkapet et salt oppi SemshermeSIqegskapsto\tno9 g(Id regrskap 'I‘k for sm&brelak

Driftsinntekler

treteklene bestki hovedsakavbesegningerog prosjeklinnteMonljenesterInnIektsferes elterhverlsom de
leveres. Mosatle betalinger som er knyealfilakesIleter somved åreskInetforelepig llde er uffern
beIanseferessåledes som uopngientinntektog klassifiseressorn kortskfig gje

b)Kostnader
Kostnader regnskapsfeiressomhosedregol i sanvne periode selmtillsznendeimlea I de tiUekrdet ikhe er en
inbrsammenheng melbm tsgMerog innteklen fastseses forde('ogeneler skjønnsmessigekrIterien øvrige
untk fra sommerollengsminnIppeI er ariginderdmer aktuet

c)Skatler
Shattelmshadensarnmensfiks med regnskapsmessig resheatfør skall

SkattekosInadenbeståravhelalber skatt(skan på kets direKe skaneplikiige irntekt) og endring i neflo iSsatIskett
lesanskalt og L4se11skesefordeler presenterl nenoi babosen.

ti) Hovedregel for vvrdering ogkMsslfisertngave(endeler oggfeld
Eienderer tærtg.&eerarbrtk et kiassinserl son:altggsmJ6St.APIclr.eiendelerer Ideselfiseesom
orriløpsmidlen Fordningersom skaIlilbakebelaIesImenettår er kIassIfisertsom onSmpsmidler.
Ved kbssleserIng askorIsIklig og bngsikSg glekl erçlsvereMe ImiterierbgISIgrunn.

Oniepsminftemerderes SIlavesIeevenskaffelseskostog sdrkeGgverdi.

ArteggstnIdler strderestl anskaffekukost, men nedshrisesWgjensArrnoartbeløp dersomdetle er enn
boMentverdhog wrdiratelimverdesikke å were forbigåendeArteggsmidler med begrenset økoneMsk

avekrIvesplarenessIg.

e) Aksjerog endeler fliknyltetsekepogdallerseNkap
hestevIreri dattenelskepernderes enerkostrnelodeo kneslerIngenebir nedskrevet6IsMmig verdi
dersom verdhalletikke er forbigåencleog det må ensesnzdvendig etergod regnskapsskilk
Mollattulbytleop konsembidrag &i dafferselskapene earaektsfertsomarrzchrengnaeld "Ms~eakklc,
fodmesleenger I tIlMsetenleselskapes

oVatula

Pengeposter I ctenlarc)sk1,,Cu!a treleres ar kzneo vectregnskapsåretsskAt

g) Pensioner
BTO As har longått avtale omobligelontskteneslepentjon/kceeMvpensjonsordning somornfalter 23 personer
pr 31122013. Ordningenbir lopende oppdatertog gir retlblen fremticligdefinertskelse Disse er I hovedsak
evhengig ey antd Oppljeningsk lennsnivåved oppnådd pensjonsaker og alerreIsenpå ytelsenefre loiketrygden.
Ferpliklelsener dekkel glemom et forsiluiroselskap.

InnbeIaltpensjonsprensefor 2013 Uer kr 2.091.375

Pensionsforpliklelsener Ikke ektuarteregneteler balanselest
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Note 2 Lonnskostnad, antall ansatte, goragjorelser.lån ti!ansatte

Lonnskostna 2013 2012
ann 13 397 340 12 120 113
Arbeidavereatt 2297 191 1 917 574
PensjOnskostneder 1 833 093 1 413 130
Rerustunsaeau tedsutspearar m ot. -P4208 d 154 959
Andre aer 575 7613 846 018
Sum 18 009 178 15 141 566

Gjen1omsna9 ksker8
Ing Padsmettmar




20,2
20.e

17.9
19.z




Pensjons- Annen

Ytelssal ledende personer




kosInader Watgarrelse

Maltrektor "1197571 180 077 6 000 

Strel 110000




RevlsOr





Reds»n (2012). eks myt 114500




Annen rasjortsratert aland





Note 3 Armen dalskosinad





Speasering avandre driftskostnader.





Annen drifIskosInact




2013 2012

Nia avmindre utsty:




6 564 6 884
Marsa forsikager




21845 23051
leitastarter.renkold




1 549 744 1 744 100
Rear, kurs og konferanser




2899 560 2 658 439

Rtsis aajonesier




8 024 112 7 732 713
lilskudd Wtwskning




4 622040 5 344 387
Pa(enisikring




335 Sta T94 8.68
Avsalle og aerebetalte liseosinnaler *)




3 533 501 2 150 862
Andre driftskosader




1 204 2M 1 497 592
Sum




22 202 679 21452 726

')I2012 fikk EITObeholde kr 1.78a520 gjennOrnincluserl Mpliklalse motus,opparbeictethott bestemt presfekl stat tre fr.
12013 erdetsøktem å beholde kr 1.930446 gjennom redusen brp1Mtelsemat Uie og Hetse Erewen.
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Nolol EgenkalMal

Egenkapllal 31.12.2013
AksjekapItel

Aksle kapItal

tO0 000

0verkura4ond
Ann sn


s enka Ital
Sum

106000
Tailigere érsmsfital




8 376 156 8 376 756

ResUllal r 31.122013




10 178 9 10 17 329

E enka tel 21.12.2013 100 000




18 654 484 18 654 464

KIlden 111egenkapItelen








Sum
Fra ølentne Ifm 0 rallelsan øv BTO





100 000
Fra rosikt for eleme Gevinsf fra





Llsens Oppslartsetekep




Unlversiletel I Bemen 3 543 6713




1 7.69 090




5 302 960
Helse Bergen 159 040




596 154




755 994
Havfors sloslatillet




6 746 664




6 746 864
Tll sanmen 3 703 718




9 101 9013




12 1305626
G ennom dls asIs oner o drift nello





6 748 858
E ankapkal 31A T2013





1B 654484

Elerstruktur;






Eler.
Aks nzafene lselskapM pf 31.12.201n Aks er andel
UnIversltetel I Bergen 40 40%
Helse Bergen 40 40%
Havforsknl slmlilutlet 20 20%
Toteff anfall aks er •fifi 100 %

AkkiekapitaknIttsgr av 100akfjer kverpakterde kr. I.000
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Note Bundne bankInnskudd

Delar avsett k1345.0261,6 egenskaltellekkaken10

Note 6 Annen kortalktIg gjeld





2013 2012
Skyklig lønn og feriepeoger m.m. 1 445 401 1 255 240
Prosjektgjeld 5633042 4 198 362
svaige lisensInntekter 1 477 128 1 955 376
Andel avaksier i NIK I. avelatt til rettighetshavere' 13200 035 7 496089
Arvien kortsikli eld 0 199 880
Sum 18 955 606 15 106 927

^)- Fouleter seg gle
avsatt UlUFB:NOK 1.759.090;
avsatt18 HetaeBergere.NOK 596.154;
avsatt 1{1Havlorskringsinstituttel: NOK 7.844.790;

14ole i Speeltikasjon av Inntekter

Kunde T neste 2013 2012
Norges forskningsråd FORNY-rdclkfr 20 835 143 17 040 506
Universiletet I Bergen Trsalg ogrefusjoner 6 601 719 4 475 178
Diverse kuider LlsensInnkter 5 610 886 6128 447
HeIse Bergen ogrerusioner 3 181 155 2 376 526
BTO Oppdrag Kommers.ljeneeler 2 135 905 2 285 175
HavlorskrdngsinsIgultet Tgalg ogrebsjoner 933 818 1 918 025
Diverse kunder Tjeneslesalg 623 607 172 888
Nofima Ingrediens Kont, enestesal9 361 316 75 000
Olveme kunder Refinjoner 282 254 13613758
SparebankenVest S5peni 200 000 100 000
Hordaland Mkeskommune RUP-midkr 175 000




Conneet Vest Husleie/ refusjoner 163 375 216 825
Chr.Michelsens Research Konlingert 150 000 150 000
Høgskolen I Bergen 'flenestesalg 139 000 45 900
Unillesearch Kont/ enestesal 115 000 100000
Sum Inntekter




41478 179 35 755 027
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Nots 8 Arels skattekostnad, ulsatt skalt og betalbarskatt

BeregnIng av balalbar skatt 2013 2012




Ordintertresdtat far skettekostrtad 10 462 426 -810 144




Endilrå mIcrertidNe torskteler(inkl. knderskurld fil tremlarine) -318 124 -349 364




NedskrhAnganteggsakster 0 8 000




Geranstved salg avsksjer -9 645 708 -20 067




344skalleplikt endelav9earrs1 0 0




Antfre permaneNe rorskleter 187 420 373 562'




Sun gernIag betulber skalt 686 014 -757 713




Belalbar skak 28% o o




Spesifikasjon avgrunnlag for utsett skattefordel 31.12:





Orlftsmidler 250 838 263 945




Fordringer 244 383 -86 848




Avsetnirger 0 0




Fremfarbartunderskodd -798 167 -1 475 1131




GnArtag forberegNng evutseltskall -293 946 -1 298 084




Utsett sketterordal,28%/27% -79 3136 463 464




Arets skattekoaload





BelaIbar skatt på érets restrAt o o




EnIdeg unatlskall 284 097 174 358




Strn Ntralekostnad 284 097 -174 358




Note 9 Verige driftsmIdler





Tele- Og

audlovIsuelt




Divers•




utat r Datauls r Inventar Sum
Ansbffelseskost 01.01.13 351 637 242 807 1 275 932 1 870 376
Tilgang kntpte dr{flsreidler 139 077 100 630 239 707
Tilgantrogentle tniftsmIdler





A a





Anaketletseskost 31.12.13 351 6-37 381 884 1 376 562 2 110 083
Herevbalanset lAteltostn





•geneMrkede daflamidler





Oppskrevelfer 01,01.99





Akk. tostkrIvrinser 31.12.13 337 974 149 903 548 707 1 036 583
Nutto akk. 09 rav.
atoluivn er 31.12.13





Akktentrene avskr.
nedskr. 31.12.13 337 974 149 1303 548 707 1 036 563

Bokfort verdl r. 314 2.13 13 663 231 981 1127855 1 073 500

Aretsavsleivelrger 23 668 108 667 135 068 267 403
Arels nedskrIvringer
kets rez nedskdmanDer




.




økononasklekalk1 3 år 3 6r 10 år




Avskriwingsplan Ineser liregsr lineaer
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N01410 Inve414402trIakilerpr31.1240121

49592nrpere Karresukap44644.441/6149n444411




•an." Røwlgat • l't• Fern1151644. EF.tand,I4 OpprInne110 1144141svlas , 04b6641.4




.L. 0077 1.1170 70 70077/




2•.631 unt41440 ' viadl
B nBiceedruenkubawns 2012




4IIM 4401 04 100





UnifLillaRielsk




er tto 4 0.51




$00 GO0 4 000 000

nxit • } 612




4 3 414 0 'I. .2 11350, 04. 34.73% 25300800




asarseoo
.414149444er Ibes1144AS





Besen 54.00 % 102 000




104000
0020/9 AS 2 DI2




444




un5.1s 25.00%





Flobe 90 AS 41112




1•4164 ISnM Be lo 1720 11: 471119%




448197
Sumlika fecro seltkz I




iliN1r.,) .2 244 CI.O




26 .11{. 7




76010397
114Gr0AS 1002




44614 i 91744, evsea 1244 % 15400




15000
0446544cAS ta





20,0055 20090




24000
Kilen61A1 pla •




414154 4 148 V 0 7% I 000




100000
SUrn andm alcs I




10.100:0 I eva 4-.)




775000




135000

0alaos4154verdI




<244.146 477474




20646 992 400000 26445997






311•





LIa 1,J,W.eteteryt ...tt3/41 ItIntilII D.1cley - 44.1.aw.I. resti.1.13-"t ..11,45ev.p:114.7954444
4940.••116s4494644.64.94 4444.51
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Bergen Teknologiovertoring AS

Nontantstremanal se th = sltivine aGelikvoBkring


Kontanrstremmer fra operaslonelle aktIvireter

2013

BeIop II4OK

2012

eetop i NoK

Driftsresuilat




765 585 -999 697

Avskriving




267 403 160 130

EndrIng I kundefordringer




-255 232 97 429

EndrIng I andre fordrInger




-3 321 882 852 737

Endd I leverander Id




-524 674 985 850

A Netto kontantstrøm fra o eras oneke aktivketer




-3 058 599 1 096 449

Kontantstrømmer fra InvesterIngsaktiviteter





Kjøp av drIftsmktIer




-239 708 -589 967

Kg avakser




-91353 117 -1 044 500

B Nelto kontantstrøm fra Investertn saktivileler




-10 092 825 -1 834 467

Kontanterrømmer fra finansleringsaktivrteter





Entkirg avsetninger





Endring kodsiktig gjekl, eksidusivieverandørgjeId




4 098 249 -1 257 519

Netto finansinnleke -kostnad




9 896 840 15 194

C Netto kontantstrem fra finanslerin saktivIteter




13 795 089 -1 242 325

Kontantstrenunerrraandre enckinger





Sumeksliaordinfere ster orr. EK

fl Netto kontantstrem andre endrIn er





E Netto endrIn I banklonskudd konlanter o Il nende A-B+I-C+/-D




633 665 -1 780 343

F BeholdnI av barkInmkudd kontanler I nende vad rlodem be Ise 802 940 2 383 282

Beholdnin av bankInnskudd kontanter ol. ved erlodens slutt FehE




1 236 606 602 940
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Revisors beretnIng

Deloitta
p13.pe,,,, • • .

1.? •17 211711.L.,

untralforsamling(n i Ilergen TeknolnEinverforing AS

REVISOPS DERLTNING

Ugalelse om årsreguskapet

Vi har teralert årsregnskapet for Bergen Teknologienerforing AS som Mser el merskudd på
kr 10.178329. Arsregoskapet består av balanse pzr 31. desember 2013, og resubattegnskap og
komantstrnmoppstilling for regodopsårer arsluttet per denne datoen, eg en beskilvelse nv resentlige

onvendto relinskagsgrhisInPer og andre nmeopplysninger.

dryrdi og daglip dders orplyo- for årsrdgmkrper

Styret og daglig kder « ansvarlig for å warbeidc årsregnskaper og kr at del gir ei renvisende bilde i
samsvar med regnskagslovens tegkr og god regnskepsskikk i Norge, og for slik iniem kontroll sont styrer
og daglig leder finner sodvendig for å •uliggjore utarbeidelscre av et årszegnskap som ikke inneholder
vesentligkilinfonnasjen,verken som fulge av misligketer eller feil.

Rerisors omaver og plikrer

Vår opppve cr å gl utnykk for en meaing ont delle hisregnskapel på tokgnam av vår revisjon. Vi bar
gjennomfort revisjonen i samsvar mcd lov, forskrifi og god revisjonsskikk 1 Norge, berunder Inlematiornd
Slandards ni Andidos. Revisjonssiandardene krever at vi eltederer eliske krav og planksger og
giennomforer zevkjanen for å oppnå bewyggende sikkerhet for ar årsregnskapel 1kke innehokler vesentlig
feitinfonnasjon.

En revisjon innebaner utforelse sv Inudlinger for å innhente revisjonsbevis for belopene og
opplysniagene i årsregaskapet.De valme kandlingene avbenger av resisors skieem, henmder vurdcringen
av risikorne for at ånregaskapet Mneholder vesendig fainfonnasjon, emen det skyldes misligheter clier
fcil. Veden sla risikmurdming tar nvisorbensyn Ii1 den interne koatrollen som er relevant kesekkapets
utarbeidehc act årsregnsknp som gir ci reltrisende biåde. Formilet er å wfonne revisjondsandlinger san
er Imosiktsmessige suer onestendighttene, men ikte for å gi ultrylk for en mening om effektivketen av
selsImpeis imeme kuntroll. En revigon omfauer egså ea vurdering av om de onvendte
regnskagsprinsippene « Immiktsmesdge og mn regnskapsestimatene marbeidet av ledelsen er rimelige,
samt en rurdcring av den samlede pr*enlasjumn av årsregnskapet.

later vår oppfittnIng er Innhenter revlsjonsbevis libtrekkelig og heasiktsnsessig som gomaIng for vår
konklusjon.

Kunkhafeer

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov op forskrifter og gir reevisende bikle av den
finandelk stillingen la Ilergen Teknologioverforing AS per 31. desember 2013 og av resehater eg
komantstrommer for regnsbquiret som Ide avslunet per derme damen 1 sonsvar med regnskapslovens
regler og ged regnskapsskIkk i Norge.
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ÅRSBERETN1NG 2013

FOR

UNIVERS1TETET BERGEN EIENDOM AS

I. Arten av virksomhet o hvor virksomheten drives

Selskapets formål cr å eie og drive fast eiendom til bnik for Universitetet i Bergen.
Selskapets forretningskontor er i Bergen.

Forutsetnin en om fortsatt drift

årsregnskapet er det lagt til grunn forutsetning om fortsatt drift da det etter styrets oppfatning
ikke er forhold som tilsier noe annet.

Arbidsnd1 io

Selskapets kontor er i et bygg som eics av Universitetet i Bergen og har samordnet sitt
og sikkerhetsarbeid med universitetet.

Ytre mil ø

Selskapets virksomhet i året har ikke vært av en art som påvirker det ytre miljø på en uheldig
måte.

Forsknin o utviklinu

Selskapet har ingen kostnader mcd forskning og utvikling.

Likestilling

Selskapets styre er i meldingsåret sammensatt med 1 kvinne og 2 menn. Selskapet har ingen
heltidsansatte.

Arsregnskapet

Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en tilfredsstillende beskrivelse av selskapets stilling
pr. årsskiftet. Drift av eiendommene og selskapets økonomi har vært som forventet og er ikke
gjenstand for verken faktiske eller strategiske endringer.



AvtalenmellomleietakerUiBog selskapetinnebærerat UiBkan innløseleid eiendomtil en
prissomtilsvarergjenståendelåneforpliktelse.

Styrctleggertil grunnat markedsverdienpå selskapetseiendommerpå 16 170m2 er
betydelighøyereennbokførtkjeldsomer kr 151424 715,00,ogbyggerdettebl.a.på takster
avholdti 2012,som visteen tekniskverdipå NOK338 100000,00.Forsikringssumfor 2014
er kr 392814 500,00.

Framtidi utviklin

Etterstyretsoppfatninger selskapetsfinansiellestillinggod.

Forsla til anvendelseav overskudd eller deknin av ta

Aretsregnskapviseret resultatpå kr0.

Bergen,den 14.05.14.

1
Styremedlem

/

111:60'
Dagligleder

Styr lem ///7Styreleder



Årsregnskap

2013

Universitetet i Bergen
Eiendom AS



Resultatregnskap
Universiteteti BergenEiendomAS

Driftsinutekter og driftskostnader

Leieinntekter

Note

1, 6, 7

2013

21 895 294

2012

21 068 825

Sum driftsinntekter




21 895 294 21 068 825

Lennskostnad 5 148 304 149 348
Avskrivningav driftsmidler og immaterielleeiendeler 1, 8 14 562 577 12 244 249
Annen driftskostnad 4, 5 630 044 628 629
Sum driftskostnader




15 340 925 13 022 226

Driftsresultat





6 554 369 8 046 599

Finansinntekter og finanskostnader





Annen renteinntekt




102 918 167 173
Annen rentekostnad




6 657 287 8 213 771
Resultat av fmansposter




-6 554 369 -8 046 599

Ordinært resultat






Arsresultat

Universitdet i Bergen EiesIdom AS Side



Balanse
Universitetet i BergenEiendom AS

Eiendeler

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Note




2013 2012

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom




154 562 196 165858 700
Sum varige driftsmidler I, 3, 8 154 562 196 165 858 700

Sum anleggsmidIer





154 562 196 165 858 700

Omlepsmidler






Fordringer






Andre kortsiktige fordringer I, 6, 7 5 130 556 2 826 825
Sum fordringer




5 130 556 2 826 825

Barkinnskudd,kontanter o.l.




2 601 446 4 746 045

Sum omlemsmidler




7 732 002 7 572 870

Sum eiendekr






162 294 198 173 431 570

Univenitelet i Bergen Eiendorn AS Side 2



Balanse
Universitetet i Bergen Eiendom AS

Egenkapital og gjeld
Innskutt egenkapital

Note 2013 2012

Aksjekapital 2 400 000 400 000

Overkurs




792 000 792 000

Sum innskutt egenkapaal




1 192 000 1 192 000

Opptjent egenkapital




Sum egenkapital




1 192 000 1 192 000

Gjeld





Avsetning for forpliktelser





Andre avsetninger for forpliktelser 4 7 503 361 7 104791

Sum avsetrgng for forpilk-telser




7 503 361 7 104 791

Anne n langsiktig gjeld





Gjeld til kredittinstitusjoner




151424 715 162 390 445
Sum annen langsiktiggjeld




151 424 715 162 390 445

Kortsiktig gjeld





Leverandørgjeld




0 29 000

Annen kortsiktiggjeld




2 174 122 2 715 334

Sum kortsiktiggjekl




2 174 122 2 744 334

Sum gjeld





161 102 198 172 239 570

Sum egenkapital og gjeld





162 294 198 173 431 570

Bergen, den

Even Berge Hans Jacob Trurnpy
Styreleder Styremedlem

MartIna19. Knapskog Skauge Sverre Spildo
Styremedlem Daglig leder

Univemitetet i Bergen Eicadom AS Side 3



Noter til årsr ska et

Universitnet i Bergen Elendom AS

Note 1 Regnskapsprinsipper
årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensmemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene

som følger av god regnskapsskikk.

Klassifisering
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er medtan som anleggsmidler. øvrige eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld.

Varige driftsmidler og avskrivninger
Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsokonomiske avskrivninger som er beregnet på
gmnnlag av kostptis og antatt økonomisk levetid.

Fordringer
Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap.

Driftsinntekter og kostnader
Inntektsfering skjer etter opptjeMngsprntppet som nonnalt vil være leveringsfu3spunktet for varer og tjenester.
Komnader meduts etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter
inntektsfores.

Selskapet har uoPpsigelig leieavtale med Univershetet i Bergen, hvor det er avtalt at størrelsen på leien skal fastsettes på
grunnlag av årets utgifter til renter og avdrag, samt at UiB har rett til å overta eiendomsrnassen til gjenstående gjeld og
debitoransvar på overtakelsestidspunktet.
Selskapet avskriver sine anteggsmidler i Iråd med gjensxrende lopetid på pantelån knyttet 61 eiendomsmassen, da
selskapets inntekter iht. leleavtale er knyttet til betaling av avdrag og renter på tilhørende pantelån. Selskapets inntekter
er knyttet til refusjon av utgifter, fakturett leie blir periodisert slik at kun opptjente inntekter tas Til inntekt i regnskapet.

Skattekostnad
Selskapet er unntatt fra skatteplikt som følge av sitt fotmål.

Note 2 Aksjekapital, tiere
Aksjekapitalen er på kr 400 000,-, fordelt på 400 aksjer pålydende kr 1 000,-.
Selskapets aksjonærer pr 31.12 var: Aksjer Andel
Staten v/Universitetet i Bergen 400 100 %

Note 3 Gjeld og Pantstillelser

2013 2012
Gjeld sikret med pant

G.eld til kredittinstituaoneer 151 424 715 162 390 445

Bokfert verdi av eiendeler stihet som sikkerhet


Tomter, Bygning o.I 
 154 562 196 165 858 709

Lan sikti 'eld som forfaller senereenn 5 år, estimert 96 394 557 107 012 559

Note 4 Andre driftskostnader I vedlikeholdsfond
Selskapet har i sameieavtale for Thormehlens gate 55 plikt til å foreta en avsetning til vedlikholdsfond
for å dekke fremtidige kostnader til vedlikehold.
Avsetningen er presentert som forpliktelse i regnskapet og utgjør pr 31.12 kr 7 503 361.
Arlig avsetning utgjør 547.380,-. Arets bruk av vedlikeholdsfondet utgjør kr 148 810.

niversitetet i Ber en Eiendom AS



Noter til års nska t

Universitetet 1Be en Eiendom AS

Nate 5 Aautte, godtgjørelser aLv
Det bar i reptskapsket hire vrrt amane i seIskspet_
Det er i regnskspsåretatbetalt kr 131 980,- i bonomzDI styret.

Revisor
Kostnadsfartrevisjon i regnskapsårdutgjørkr 39 375,- for revisjonog 12 500,- for annenbistand UnklmvaL

Notes Avregaing leie
Sdskapet har uoppsigeligavtale med Universiteteti Bergen,hvor det er avtah at UiB har rett til å overta
eiendomsmusentil gjantående gjeld og debitonnsvazpå ovenakelsestidspunktet.11tt avtale med Universitet i Bergen
er sekkapets inntekterhegrensettil å dekke selskapetskostnader.Selskapetsinntekterer derfor avregnetmot årets
kostnader.Ved avvik mellom fakturert leie og faktiskekostnader/avdragpresenteresdettesom opptjent(uoppljent)
inntekt

2013

Fakturert leieinntekt 19 591 763

Faktueren vedlikehold 0

+ finansinntekter 102 918
- driRskostnader -778 348
- rentekostnadedayskfiv• er -21 219 863
Avregaet Imatekt -2 303 531

Ford er/ G Id

OppfiattAllopptjart) inntekt 5 130 356

Note 7 Mellomyeereade og traesaksjoeer Ised atentieede perter
Leieinntekt gjelder i sinhelhet leie fra Universitetet i Bergen.

2012


19 591 762


187 505


167 173


-777 977


-20 458 020

-I 289 556

2 826 825

UnIveraltetet 1Bergen

2013

2

endria

303 534

2012

1nntekt







Fakturert leieinntekt




19 591 763 19 591 762
Faktuetertvedlikeho1d






187 505
• ikke fakauren inntekt 2 303 531 1 289 558

Bokført inntekt i regnskapet




21 695 294 21 0611825

Eatinsra







Fordringezpå UIB




9 795 882 9 795 882
Forskuddsfakturenlekinntekt




-9 795 882 -9 795 $82
Presenteni balansen





0





Eszkiaoff







Oppfient ikke fakturert




5 130 356 2 826 1125
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Noter til årsre nsita et

Universitetet i Bergen Eiendom AS

Note 8 Anleggsinkller

Seneringsdisk
(andel)

Anskaffelseskost pr. 01.01.13 65 390
+ Tilgang kjopte anleggsmidler
= Anskaffelseskost 31.12.13 65 390

Akkumulerte avskrivninger 31.12.13 65 390
= Bokfort verdi 31.12.13

Årets ordinære avskrivninger

Okonomisk levetid 5 år

Maskinrom og
Ombygging

Metlom
19319 502

19 319 502

7 088 805


12 230 697

I 287 963

15år
Datablokk/

melbniktokk
andel

Tekniske
installasjoner

2 920 821

2 920 821
2 970 821

tl

6 år

Tomter

Biohlokk
(andel)

89 181930

89 181 930
48 962 811

40 219 119
4 233 592

22k

Ombygging
Bioblokk 3/4 etg

etrin 1&2
Anskaftelseskost pr. 01.01.13 73 726026 9 956846 34 792 858

+ Tilgang kjøpte anleggsmidler




11 8D0
Anskaffelseskost 31.12.13 73 726 026 9 956 846 34 804 658
Akkumulerte avskrivninger 31.12.13 40 477 184 5 466 522 3 009 718

= 13okfertver& 31.12.13 33 248 842 4 490 324 31 794 940
Årets ordinære avskrivninger 3 499878 472 665 990 222

Økonomisk levetid 22 k n år 25 k




Rehab. snr 3 Sum

Anskaffelseskost pr. 01.01.13




37 015 557 266978 931
+ Tilgang kjepte anleggsnødler




3 254273 3 266073
Anskaffelseskost 31.12.13




40 269 830 270 245 004
Akkmmulerte avskrivninger 31.12.13




7 691556 115682808
= Sokfort wrd 31.12.13




31 578 214 154 562 196
Årets ordinære avskrivninger




4 078257 14562577

Økononask levetid




25 k




Leleavtaler med kjapsopsf on.
Selskapets eiendom på 16 170 kvm, er i sin helhet utleid til Universitetet i Bergen.
Leieforholdel er uoppsigelig for begge parter så lenge det påbviler pantelån på eiendommene. Artalen kan ikke endres,
termineres, heves eller på atmen måte avsluttes, Men samtykke fra pantehaver.
Leietaker har rett til å innløse arealene for et belop tilsvalende gjenstående gjeld og debitoransvar på arealene.
Økonomisk levetid er av den grunn satt lik løpetid på lån knyttet til den enkelte eiendel.

Den årlige leien fastsettes på grunnlag av årets utgifter til renter og avdrag på de pantelån som påhviler seksjonene.
Leler er ansvarlig for og betaler i tillegg til leien for alle løpende kostnader med drift og vedlikehold av atealeneng
lemendeurgifter til drift av serskapel. Ved oppstad av Ieleforholdet 1.1.02 var årlig fakturert eie på kr 17.000.000,-.
Denne er i ettertid justert, som følge av ytterligere investeringer, og avtalt årlig leie utgjør for tiden kr 19.591.762,-

niversitetet i Be en Eiendom AS



IWN(;EN OG HORI)ALAND REVISJON AS
STATSALITORISERTE REVISCREP


LARS M. StuEsTco_ RODER SLEIRE

PrVISORNUMMER.FORLTAKSNUMMER 087 547 502

Til Generalforsamlingen i
Universitetet i Bergen Eiendom AS

REV1SORS BERETN1NG 2013

Uttalelse om årsregaskapet

Vi har revidert årsregnskapct for Universitetet i Bergen Eiendom AS som viser et årsresultat
på kr 0. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap for
regnskapsåra avsluttet per denne datoen, og cn beskrivelse av vesentlige anvendte
regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styrel og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir ei rettvisende
bilde i samsvar mcd regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern
kontroll som styret og daglig leder finner nadvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et
årsregnskap som ikke inneholder vcsentlig feilinfonnasjon, verken som følge av misligheter
eller (eil.

Revisors oppgaver og pftkier

Vår oppgave er å gi utuykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgnmn av vår
revisjon. Vi har gjennomfert revisjonen i samsvar med lov. forskrifi og god 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 feilinfomasjon.

En revisjon innebarer utførelse av handlinger for å innhcnte revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregnskapck De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av nsikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinforrnasjon, enten det
skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hatsyn til den interne
kontrollen som CT relevant for selskapas utarbeidelse av et årsregnskap som gir et renvisende
bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter
omstendighetene, mcn ikke for å gi uttrykk for cn mcning om effektiviteten av selskapets
interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte
regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeida 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.

MEDLEMMER AV DEN NORSKE REVISORFORENING
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Konklusjon

Etter vår mening cr årsregnskapct avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir n rettvisende
bilde av den fmansielk stillingen til Universitetet i Bergen Eiendom AS per 31. desember
2013 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norgc.

Uttalelse om evrige forhold

Konklusjon om årsberemingen

Basert på vår revisjon av årsregnskaper som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberemingen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift cr konsistentc mcd

årsregnskapet og cr i samsvar mcd lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumemasjon

Basen på vår revisjon av ånregnskapet som beskrevct ovenfor, og kontrollhandlinger vi har

funnet nedvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000

vAttestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forcnklet revisorkontroll av historisk
finansiell informasjon», mencr vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å serge for ordentlig og

oveniktlig registrering og dokurnentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar mcd
lov og god bokferingsskikk i Norge.

Bergen, 14. mai 2014

Bergea og HordalandRe  isjon_itS

oger Slei
Statsautorisert revisor



Unifond AS

org. 995 200 090

Styrets beretning 2013

Yrksombetens art

Unifond er et administrasjonsselskapopprettet av UnIversitetet i Bergen for å ivareta universitetets
oppgaver i forbindelse med administrasjon av stiftelser som universitetet i henhold til den enkeltes
stiftelsersvedtekter eher szerskittdisposisjonskal admInistreresev Universitetet I Bergen.

Selskapets forretningskontorfiggeri Bergen kommune.

Utvikling, resultat og stiffing

Selskapet ble stiftet i februar 2010. Selskapet skal ikke ha som formål å gå med overskudd. I henhold
de avtalene selskapet har med de stiftelser der selskapet histår med adminbtrasjon faktureres

stiftelsene til selvicost.Selskapet går i balanse med Inntekter og utgifter og har et resultat i samsvar
med selskapets formål om Ikke å gå med overskudd.

Styret mener at årsregnskapet for 2013 gir et reftvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, samt
selskapets finansiehestiling og resultat

Fortsatt drIft

Styret er av den oppfatning at forutsetningene for fortsatt drift er til stede. Denne fortasetningen er
også lagt til grunn ved fastsettelsenav årsregnskapet.

Det har etter årsregnskapets slutt ilckekintruffetforhold av vesentlig betydning for selskapeb sffiling
og resultal

ArbeIdsmIlje og likestilling

Selskapet hadde ingen ensatte I 2013. Selskapets styre har en kvime og to menn.

Ytre nalje

Selskapet påvirker ikke det ytre mIljø

Bergen, 12. mars 2014

• C CLC-

Alf e es Per Christian Enksen
styre led r



Unifond AS

Resultatregnskap

NOTER DR1FTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2013 2012




Salgsinntekt 351 143 265 763




Sum ckillsInntekter 351 143 265 763

1 Lennskostnad 175 075 159 740




Annen drIftskostnad 179 000 109 825




Sum eketskostnader 354 075 269 565




Driftsresultat -2 933 3 802




FlNANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER





Annen rentenntekt 3 104 3 802




Resultat av Inaisposter 3 104 3 802




Ordlnaert residtat før skattekostnad 171 0

2 Skallekostnad på orclinant resullat 171 0




Arsresultat 0 0



Unifond AS

Balanse pr. 31. desember

NOTER DENDELER

OmkspernIdler
FordrInger
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

Bankinnskudd, kontanter

Sum omlepsmidler

SUM EIENDELER

EGENKAPITALOG GJELD

EgenkapItal
busekutt egenkapital

3 Aksjekapital (10 000 aksjer å kr 10)
Osedun
Sum innskutt egenkapItal

Oppljent egenkapital

4 Sum egenkapItal

Gjeld
Kortalkfig gjeld
Lberandergreld

2 Betalbar skatt
Skyldige offentige evirRa
Annen kodsiktig Pe4d
Sum kortsideg gjeid

Sum gjeld

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

2013 2012

244 501 162 422
244 501 162 422

2e4419 250 $53

504 920 413 275

504 920 413 275

100 000 100 000
as910 86 910

ies 910 186 910

186 910 186 910

37 217 49 625




171




0




203




0
280 419 176 740
318 010 226 365

318 010 226 365

504 820 413 275

Dergen. 12/-(144814.92014

- 1.4.044 elj
Pinar

styremedlem
Alf ding isa
styrets I r

Per ChrIstianEriksen

styrernedern



Unifond AS

Resultatregnskap - Spesifikasjon

2013 2072

$a ljainntrkt

7001 Sarg vara, regst -351 142.91 -265762.51

151 142 91 -265 762,51

Lonnakostnad

5081 Ferispenger 1 440.00 0,00

6161 Andre gedlgjember 12 003,00 0,00

5162 GodIgørebe Ike feriepe 140 000,00 0,00

5331 Styrehonorarer 0.00 140 000.00

5401 ArbeageeravOlt 21 432,00 19 740.00

5405 Arb.g.avg ev ledepenger 203,00 0,00

Anne n driftskostad

175 075,00 159 740 00




6700 Reajonshonorar 24 000,00 24000.00

6701 lagralcapotaesar 46 224,00 32 40000

1720 Konsulentlanalw 0,00 51 325,00

6799 Andre Senester,* 106 238,75 0.00

7430 Gaver, Ide Iradragsber. 438.60 0.00

7771 Bankonfrahrger 2 103.00 2 11)3.00

TIV9 Citersekosinder -092 0.00




179 000 43 109825,00

Annen rent•Inntekt




11051 Renler av banareloxId .3 103.52 4 802,49




-3 103 52 -3 802,49

Skatbkostnad på ordinart readtat




5301 Belfle skaner 171.00 0,00




171 00 0 00



lJnifondAS

Balanse - Spesifikasjon pr. 31. desember




2013 2012
Andre korbiktige fordrInger




1599 Andr9 Icarteldis ronnieer 236 130,11 150 747,73

2741 Oppgrakento Twa 8 371.00 11674,21




244 501 11 162 421 94

BankInnekudd, kontanter o.l.
1920 hnael10109rh99900 57 459.77 80 971,72

1931 111betaInglaklure 42 095,57 11 0135,34

1970 SFV NR I 160 883,00 158 793.00




260 418,64 250 853,06

Aksjekapital (10 000 aksjer å kr 10)




2000 Aksjekapt& -100 000.00 -100 000,00




-100 000,00 -100 000,00

Overkurs




2021 Cvenanked 910.00 -86 910,00




-86 910,00 -86 910,00

Leverandertgeld




2403 LeenndargS3 -37 217.00 -19132500




47 217 00 -49 625 00

Betalbar skatt




zSot Belabortiott Id.. etegnee -171,80 0.03




-171 03 0 00

Skyklige offentlig• avgifter




2782 Pileplatteidaginnv011 -203.00 0.00




-203 00 0.00

Annen korbektIg gjeld




2944 Sky1SaNwelenn, ptin MeWerende k -1 440.00 0,00

2999 Annen kodskfg g931.9 -278 978,75 -176 740.00

-280 418 75 	 -176 740,00



Unifond AS

Noter til regnskap 2013

RegnskapspansIpper

Arsregnskapeter satt opp i samsvar med regnskapslovenav 1998 og god regnskapsskid for små
foretak. Regnskapsprinsippenebeskrivesnedenfor.

Kovedregel for vurderIng og kbssgisering av eiendeler og gield

Eiendelerbestene ti vang eie eller bruker klassifisedscenanleggsrnidler.Andre eiendeler er Idanifisert
somomlepsmidler. Fordnngersom skaltilbakebetateskmen ett år er klassifisertsom omlapsmidler. Ved
klassiliserbgav kortsIktigog langslktIggjelder thvarende krItenerlagt tilgrunn.

Anleggsmidlervurderes til anskaffelseskostkorrigertfor nedskrivningerog evskrivninger. Nedskrivning
toretas når forskjellenrnellomvidelg verdiog bokførtverdier vesentlig,og verdifordnelsen antas Ikke å
were av forbigåendekarakter. Anleggsmidlermed begrenseløkonomisklevefid avskrives planrnessig.
Langsadiglån balanseførn tilnominettnsettettbenp på etableingslidspunktet.

Oneopsmidlervonnres bl laveste av anskaftelseskostog vilçelig verdi. Kortsktig gield balanseførestil
nomineltmottattbelep på etableringsfidspunktet

Varelager er vwdert ti anskaffelseskost

Inntekter

Inntekt regnskapsføresnår den er oppljent,allså når becle risikoog kontroll i hoveds* er overført til
kunden. Dette v11normaltwere tilfellet når varen er levert til kunden. Inntektene regnskapsføresmed
verdlenav vederlagel på transaksjonstldspunktet

Kostnader

Kostnaderregnskapsføressornhovedregeli sanvne periedesom tihørende inntekt I de tHeier det Itke
er en klar sarnmenhengmellomutgifterog irmlekterfastsettesfordelingenetter skjemsinessige kriterier.
øvrige unntakfra sammensfilfingspnnsIppeter angittder det er aktuelt.

Skatter

Skattekostnadensammenstiles med regnskapsinessigresultatfør skat1 Skatt knyttet ti egenkapeal-
trenseksjoner,for eksempelkonsembidrag,føres mot egenkapitalen.

Skaltekostnadenbestår av betalbarskett (skett på årets direkteskattephldigeInntekt)ag endringi netto
utsettskett. Sketlekostnedenfordelespå ordinærtresultatog resuttatev ekstraordinæreposterI henhold
ti skattegrunnlaget Utsattskattog utsattskatlefordeler presentertnetto I balansen.



Unifond AS

Noter til regnskap 2013

Note 1 —Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnad 2013 2012

Feriepenger 1.440 0

Honorar 12.000 0

Styrehonorar 140.000 140.000

Arbeldsgiveravgitt 21.635 19.740

Sum 175.075 159.740

Selskapet har ingen ansatte.




Tjenester til dagEg leder kjøpes fra Universitetet i Bergen og utgjør kn 106.239 i 2013.




Note 2 —Skattekostnad




Betalbar skatt i årets skattekostnadfremkommer slik: 2013 2012

Resultal før skattekostnad 171 0

Permanenteforskjeller 438 0

Endring midledidigeforskjeller 0 0

Arets skattegrunnlag 610 0

Nommekskattesats 28 % 28 %

Betalbarskatt 171 0

Skattekostnad 1resultatregnskapet består av:




Betalbarskatt 171 0

Skattekostnadordineedresultat 171 0

Note 3 —Aksjekapital og aksjonærinformasjon




Aksjekapitalen i selskapet består pr. 31.12. av følgende aksjeklasser:




Antall Pålydende Bokført

Ordinære aksjer 10.000 10 100.000

Sum 10.000




100000



Unifond AS

Noter til regnskap 2013

Eierstruktur

Aksjonær i selskapet pr. 31.12. er

Aksjer Eierandel Stemmeandel Utbytteandel

10.000 100% 100 % 100 %
10.000 100 % 100 % 100 %

Navn

UniversiteletI Bergen
Totalt antall aksjer

Note 4 —Egenkapital

Egenkapital 11.

Arets enching i egenkapital

Arels resullat
Egenkapital 31.12.

Annen
Aksjekapital egenkapital Overkurs Total

100 000 86 910 186 910

0 0
100 000 0 86 910 186 910



Deloitte. DelcilssAS
Dam,Qat'veien 125
PpErc13.6,3 Pcsrr -Se-
ND en2

1-• -475.52' C1
Faid, -47 e5 2'. 8'


da::itte

Til generalforsamlingen i Unifond AS

REVISORS RERETNING

Uttalelse om ånregnskapet

Vi har reviden årsregnskapet for lJnifond AS som viser et resultat på kr 0. Arsregnskapet består av
balanse per 31. desember 2013, og resultatregnskapfor regnskapsåretavslutiet per denne datoen, og en
beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipperog andre noteopplysninger.

Sryrei og daglig leders ansvar for tosregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapetog for at det gir et reuvisende bilde i
samsvarmed regnskapslovensregler og god regnskapsskikki Norge, og for slik intern kontroll som styret
og daglig leder finner nodvendig for å muliggjøre utarbeidelsenav ct årsregnskap som ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som felge av misligheter eller feil.

Revtiors oppgaver og pliker

Vår oppgave cr i gi uttrykk for en mening om dette årsregaskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har
gjennomført revisjonen i samsvarmed lov, forsbift og god 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 årsregnskapetikke inneholder vesentlig
feilinformasjon.

En revisjon innebaxer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for belopene og
opplysningene i årsregnskapet.De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen
av risikoene for at ksregnskapet inneholder vesentlig feilinfonnasjon, enten det skyldes misligheter eller
feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyntil den interne kontrollen som er relevant for selskapets
utarbeidelseav et årsregnskapsom gir et rettvisendebilde. Formålet er i utforme revisjonshandlingersom
er hensiktsmessigeetter omstendighetene,men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av
selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også cn vurdering av om de anvendte
regnskapsprinsippeneer hensiktsmessigeog om regnskapsestimateneutarbeidet av ledelsen er rimelige,
samt en vurdering av den samlede presentasjonenav årsregnskaper.

Ener vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapetavgin i samsvarmed loy og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den
finansielle stillingen til Unifond AS per 31. desember 2013 og av resultater for regnskapsket som ble
avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovensregler og god regnskapsskikk i Norge.
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Uttalelse om øvrige forbold

Konkhajon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrent ovenfor, mener vi at opplysningene i
ksberetningen om årsregnskapet,forutsetningenom fortsatt drifl og forslaget til anvendelse av resultatet
cr konsistentemed fusregnskapetog er i samsvarmed lov og forsluifter.

Konklusjon om registrering og dokwnentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nodvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 "Attestasjonsoppdrag
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell infonnasjon", mener vi at
ledelsen har oppfrIt sin plikt til å serge for ordcntlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av
selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokferingsskikk i Norge.

Beygen, 13. mars 2014
oine AS

-Osvald Harila
utorisert revisor



MISRAPPORT 2013

Vihnte, Bergen Wensenter AS, er et opplevetses- og læringssenter innenfor naturvitenskap og
teknologi på heyt internasjonalt nivi. VilVaes visjon er 151åpne nye perspektivet.

Et sentralt mål er å skape ekende og posiliv oppmerksomhet rundt naturvitenskapage fag og
teknologi, for å rnotivere flere til å utdanne seg I disse retningene og øke kunnskapen om fagene.
VïVlte skal gi realfagsgtede.

Senterets innhold skal bIdra tll å skape undring og refleksjon rundt de naturvitenskaphge
sammenhenger som påvirker våre liv. TancerrnIngen skal utlese nysgjenighet og Interesse ved at den
besekende gjennom oppleveker rnotiveres til videre undersøkelser som fører 0 ny karing. ViVite har
nedfelt følgende grunnleggende verrker

Innovativ
Aktuell
Inkluderende
Interaktiv
Gey

Bergen Vaensenter AS eies av Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune, UniversItetet I Bergen,
Heyskolen I Bergen, Bergen Næringsråd, Bergen Bersfond og Kaffehuset FrIele.

HOVEDPUNKTER I 2013

Besøk
ViNite hadde 114 941 besøkende i 2013. Gjestene lordeler seg med vel 37 % skolebesøk resten er
frIbcfsbesøkende og arrangementsgjester. Barn og ungdom utgjør 63 % av besøket, voksne 37 %.

Besøkstallet har økt reIativt jevnt siden åpningen i 2007 og har de sisle årene stabilisert seg rundt
115 000 besøkende.

Formidling
Det har vært arbeidet med videreutvkling og gjennomfering av undervisningsprogram inner4or natur-,
real- og teknologilag som retter seg mot de ulike trinnene i gnmnskole og videregående skole, samt
spesielle program for barnehager. Programmene tabys 50,11 et ledd i den totale keringsopplevelsen på

Sentralt i dette står en stor interaktiv utstiling. Det gis også kurstibud som ettemtdanning for
lærere innenfor de samme fagområdene. I 2013 kunne WVite tiby 35 ulke keringsprogram for
bamehager, gnmnskole og videregående skole som benyttes ved organiserte besøk på VilVae. Totalt
er det utvildet over 80 program med foraNcring i lære- og rammeptan De fleste program tilbys over
flere år, men utvikles kontinuereg videre og Utpasses til skolens behov. 5.1i1Viteskolens- en
arnbassadørordnIng for lærere er med på å styrke sammbeidet med skolene.

Utstiengen og det øvrige tibud ti publkum, både skole- og Intidsmakedet, er kontinuerlig under
forbedring og fornyelse. Systematiske brukerundersøkelser og evalueringer er vecbgeverktøy i dette
arbektet.

En av medarbeideme i formidlingsavdefingen gjer et forekningsprosjekt på doktorgradsnivå om
vitensentre som læringsarena.

Aktiviteter og prosjekter
Det har vært høy aktivitet gjennom hele året. Under nevnes noen av de sentrale aktivitetene og
prosjektene.

•



Utvikfing av nye utsfilfingsinstaksjoner, aWviteter og eksperimenter sammen med
sarnarbeidspartnere —tra ide til ferdig installasjon Tilrettelegging for vandreutstilfingene"
Hjemerf og" Velkommen til bords'
Utvikfing av vandreutstilfing om vintersport sammen med ledende nordiske vttensentre
Utvikfing og gjennomføring av skoleprograrn

- Læringsfilbud til grunnskoleelever i skolens sommer- og høstferier
Gjennomføring av store prosjekter som Leks? First Lego League", Statoils
realfagskonkurranse og Utdanningskonteransen

- Utvikling og gjennomføring av et bredt spekter av vitenshow og populærvitenskapelige
foredrag, samt et nytt konsept kalt «Science Pubp for en voksen målgruppe
Etablering av prosjektet ViIVite Sotra, nyt1vitensenter på Sartor senter som skal åpne 2015
Deltakelse i internasjonale forskningsprosjekter knyttet fil bruk av vitensenter i undervisningen

- Engaslement i internasjonale vitensenterorgarnsasjoner og aktiv deltakelse på konferanser.

Billettinntekter
Billettomsetningen var NOK 8,7 millioner. I tillegg fil salg av enkeltbilletter har vi også familiebilletter,
årskort og andre fordelakhge tfibud fil våre besø Kende. Pris tor skolebesøkende er betydelig rabattert i
forhold til fritidsbesøker de.

Butikk
Vttenbufikken på VilVite heter VilFinne. Bufikken har et sortiment av vitenrelaterte varer innen bøker,
leker, byggesett, eksperimenter, puslespill, tankenøtter o.l. Bufikken har målsetning om å ha varer
som man ikke finner i andre butikker i områdel. Omsetningen i 2013 var NOK 1,9 millioner eks rnva,
med størst salg i julegavemånedene november og desember.

Arrangementer
Total omsetning for 2013 innenfor dette området er på NOK 4,6 millioner eks mva. En egen avdeling
har ansvar for salg og gjennomføring av arrangementene, som strekker seg fra møter og seminarer
for mindre gaipper fil familiedager for 3-400 gjester.

Teknisk drift og utvikling
Teknisk drift og vedlikehold av utstifiingen og senterets inirastruktur er en krevende oppgave, det
merkes at senteret har hatt mer enn 700 000 besøkende siden åpningen. Det arbeides også med å
bygge opp kompetanse med hensyn til utvikling og bygging av eksperimenter for Vilvile og andre
vitensenter.
Aktiviteter og prosjekter.

- Kontinuerfig arbeid med teknisk infrastruktur på VilVite, herunder fl struktur for administrafive
funksjoner, utsfillingsnedverkt, sikkerhet cg back-up.

- Lepende vedlikehold på utsfilfing og infrastruktur
- Oppgradering og omfordelMg I last utstilling, samt montering og drift vandreutsffilinger
- Leveranser til eksteme prosjekter.

Oppsøkende virksomhet
VilVite På Hjul tilbyr vitensenteraktiviteter til skoler i Hordaland og Sogn & Fjordane gjennom
oppsøkende virksomhet. I tillegg står de for en rekke andre akfiviteter utenfor våre faste lokater i ulike
arrangementer. Det disponeres en spesialinnredet varebil utstyrt med utstillings-, show- og
undervisningsmatedell

Nettverk
VilVite har engasjert seg i vitensenternettverk nasjonalt og internasjonalt både gjennom deltakelse i
konferanser og ved å ta filfitsverv. Dette har vært meget verdifullt i arbeidet med å opptylle besfillingen
om "et moderne vitensenter av internasjonal klasse".
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BERGEN VITENSENTER AS - STYRETS BERETNING

taVite har vært åpen for publikum I snart syv år- og har hatt over 700 000 besøkende. Virksomheten
får gennorngående godelibakernekenger fra pubhkum og Interessenter.

TILSKUDD, SPONSORER OG GAVER

Bergen Wensenter AS er avhenglg av offealige litskudd og sponsormider for å kunne gi publikurn et
kvarnetsprodukt U en akseptabel pris. Virksomheten har mottatt dfikstiskudd fra Bergen kommune,
Hordaland fylkeskommune og Staten (gennorn Kunnskapsdepartementets Vitensenterprogram ag fra
Kulturdeparternentet). Kornrnuner og fylkeskomnaine kjøper san skoleetere tjenester fra
virksomheten, også Høgskolen og Universitetet i Bergen lqøpertænester fra Bergen Vitensenter AS.

Bergen Vitensenter AS takker alle som biirar økonomisk eller på annen måte til utaling og drift av
virksomheten. De sterste sponsorene er Stabil og BKK som begge bidrar både med kompetanse,
finansiering og utstrakt bruk av VilVites tilbud.
VilVite har flere andre pannere i nærings- og organisasjonsh som bidrar til virksomheten.
Bergens Tidende er mediepartner og bidrar til drift av BT Medielab på Vihrfie.

ARETS RESULTAT FOR BERGEN VITENSENTER AS

(2012 I parentes)

Arsresultatet utgjør NOK 910 000 (NOK 1 818 000). Selskapets driftsInntekter var NOK 47 millioner
(NOK 44,9 mdlioner), mens driftskostnader utgjorde NOK 46,7 milioner (NOK 43,5 mationer). Resukat
av finansinntekter og finanskostnader var NOK 613 000 (NOK 316 000).

Bokført egenkapital er ved utgangen av året NOK 11 415 000 (NOK 2 305 003). Egenkapitalen ble
styrket gennom et positM resultat og ettergivelse av lanøsitdig gjefd til Bergen konvnune.

Bergen Wensenter AS arbeidskapkal utgør NOK 9,4 milioner bestående av omløpernidler på NOK
17,8 mIllioner og kortsiktig gjeld på NOK 8,4 millioner. KontantbeholdnIngen utgjorde NOK 14,4
millioner.

Selskapets vedtelder fasIstir at virksanheten iae kan dele ut utbytte til aksjonærene. Setskapet er
ildre skattepadig.

Forutsetningen om fonsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne
fordsetningen.

KAPITAL

Bergen Vitensenter AS ble etablen med en aksjekapital på NOK 100 000,-. Etter styrets vurdering
reflekterte ikke dette virksornhetens karakter, og det ble t 2010 gjennordørt to ernisjoner. Aksjekepital
etter dette er NOK 2 368 000 12009 vedtok Styret I Bergen Vitensenter AS at aksjekapitalen
prinsipielt bør økes S NOK 5 ralioner. Styrets beslubbg fra 2009 om at det skal arbeides for å øke
aksjekapitalen ti NOK 5 milioner står ved lag.

PERSONALE, ARBEIDSMILJØ, LIKESTILLING, YTRE MILJØ

Per 31.12.2013 var det 26 ansatte I fast stilling og ca 40 ansatte studentmedifibeIdere på deltid ved
Bergen Vitensenter AS. Kjønnsfordekngen I begge grupper av ansatte er tUnærmet 50/50. Samlet
utgjør de ansatte 34 årsverk. Wensenteret med administrasjon er tokalisert I Thormehlensgate 51 på
Markeholmen I Bergen. Arbeidsmiljøet er godt. Det har ikke forekommet fraværsdager som slq4des
uhell på arbeidsplassen og sebkapet er ellers Pckekjent med fravær eller sykdom sorn følge av forhokl
på arbeidsplassen. Sykefraværet 2013 var 7,3 %. Virksombeten forurenser ide det ytre nilje og er
godkjent Miljelynam bedrift.

Selskapet støtter likestilling og det skal ikke forekomme forskjellsbehanding grunnet kjønn.
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HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN
Styret kjenner idre 01andre forhod for bedenvnelsen av selskapets stiujig og resultatet av
virksomheten som icke fremgår av balanse, resultatregnskap,noter og styretsbemtnIng. Det er ikke
innirådt fortok1 av vesentlig betydningetter regnskapskets utgang som Idre er omhandlet I styrets
beretning.

Selskapet avlegger sitt regnskap i henhold 111regnskapsbven av 1998 og god regnskapss~ for små
foretak. Vkkeag verdi av selskapets aktiva vurderes å bisvare regnskapsfertverdi.

RISIKO

Styret I Bergen Vaensenter ser ken ro knyttettl videre dritt.Selskapet har postlivegenkapital per
31.122013.
Skatt vest gjennomførle i 2009 en utvidet mva kontrollfor årene 2006-08. På bakgrurvi av vedtak fattet
I oktober 2013 i saken krever Skatt Vest MNOK 14,9 inklusiverenter I for manglende innbetaltmva.
Styret er uenIg i Skatt vests lovfortolknIngog varslet dem om at saken vil klages Inn til Klagenemda for
mva saker. Skatt vest har InnvIlgetutsettelse av gjennomføringav vedlaket inntilsaken er endelig
avgjort. Styrets vurdering er at det er sannsynlighelsovervektfor at selskapet vil vinne frem med sin
klage og har derfor ikke gjortavsetninger i sakens anledning. Det forventes at klagen behandles I juni
2014. Utlallet av saken er per i dag uavklarl.

STRATEGI OG UTSIKTENE FOR 2014

Bergen Vitensenter budsjettererI 2014 med 118 000 besøkende. Utstillingenskal utvildesvidere, og
det skal være ulike aktMteter fordeltover året I ferier og helger skal det viere aktivileterfor farnaier,
og godt innarbeidede aktivtleterskal gjennomfores igjen. Det skal utvides nye skoleprogramsorn er i
tntedmed laNeplan og som relaterer seg tll utstiffingen.Andre områder utvadesstadig for best mufg å
mete de krav som stiles ha kunder, samarbedspartnere og eiere.

BeMen, den 6. mai 2014

adoe Helge Dymes vist Lemo
Styrets nestIeder ern Styremedlern

/ Gia.-1.
tmetTral4

A dun Rivedal Gunn Mangerud Andreas Engeberg Susanne Rislå Andersen
Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

allimht.Skpri 

Cathrine S. Nerstvold
Styremedlem

Svein Anders DaN
AdmiNstrerende direktør
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Årsregnskap 2013



Bergen Vitensenter AS

Resultatreg nskap

NOTER

1, 6

3

1

6

DRIFTSINNTEKTER OG DRIF7SKOSTNADER

SalgsInntekt
Markedsføringsinntekter
Sponsorinntekter og bidrag
Sum driftsinntekter

Varekostnad
Lonnskostnad
Atskilvning på driltsmictler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

Driftsresullat

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekt
Finanskostnad
Resultat av unansposter

Arsresullat

OVERFØR1NGER
Overført tilffra annen egenkapital
Orerført til udekkel tap
Sum overfaringer

18
13
14

2013

764 839

880 177

424 817

17

14

13

2012

935 657

006 598

047 000

47 069 631 44 989 255

3
18
10
14

381
562
710
118

722
669
549
268

3
16
10
13

020
197
790
477

963
397
577
855

46 773 208 43 486 792




296 623 1 502 463




641
27

070

898




321
5

212
115




613 172




316 097




909 795 1 818 560




647

-62

480

315 -1 818

0
660




909 795 1 818 560



Bergen Vitensenter AS

Balanse pr. 31. desember

NOTER EIENDELER

Anleggsmidler
Vadge driftsnadter

2013 2012

1, 3 Balanseført utstillingsmateriell 5429 860 5 327 939
3 Driltsløsøre, inventar, nerktøy, kentorrnaskiner o.l. 2 181 978 2 408 9513




Sum vange driftsmkEer 7 611 836 7 735 994




Finansielle anleggemidler




7 Andre fordringer 1 690048 2 160 047




Sum finanslene anleggsmidler 1 890 046 2 160 047




Sum anleggsmIdler 9 501 8612 9 896 041




Omløpsnildler





Varer 628 132 638 088




Fordringer





Kunde6Ndringer 2 562 638 2 155 335




Andre konsiktige k463619er 313 539 264 842




Strn fordringer 2 876 177 2 420 177

2 BankInnskudd, kontanter at, 14 365 740 16 201 772




Sum omløpsmIdler 17 870 049 19 260 037




SUM MENDELER 27 371 932 29 159 078



Bergen Vitensenter AS

Balanse pr. 31. desember

NOTER

4

5


1, 6

6

6

B

6

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innekutt etgenkaplial
PAsjekapitel (2 368 aksjer å kr 1 000)
Sum Innskuttegenkapital

Opptlent egenkapibl
kmen egenkepital
Udekket tap
Sum oppbentegenkapital

Sum egenkapita I

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensionsbrpliktelser
Sum avsetningfarkeplirtelser

Annen langeldig gjeld
Gjed 51ersjormsrer

E5m5115595M1199ield
Sum amen langsiktiggjeld

KorbiktIg gjeld
Leserandergjeld
Skyldge offentligemgilter
Annen kortsIMIggaid
Sum korbikhg gjek1

Stau gjetd

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

2

2013

388 000 2

2012

368 000
2 388 000 2 368 000

9 047 482
0




-62
0

314
9 047 482




-62 314

11 415 482 2 305 685

3 640 173 2 905 618
3 640 173 2 905 1318

4
0

000 000
8
7

200

000

000

000

4 000 000 15 200 000

1

1
5

291 328

937 232

187 717

1
2
5

114
166
463

555

849

370

8 416 277 8 744 774

15 956450 26 850 392

27 371 932 29 1.55078

BergenPbc.O.5..,.. 2014

Warloe Helge SteirewDyrnes Alte lehedai
rel eder. nestleder styremedlem

' Lerno
styremedlern stynernedem

s€27c 1k7n11ikShliviMiko4t
Susanne Rislå Andersen AndreasC. M. Engeberg LE-Ann C. S. Neshold

Myfemedlern MYremedlem stymmedern

str a-nesem



Bergen Vitensenter AS

Noter til regnskap 2013

Note Regnskapsprinsipper

Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnSkapsloven av 1998 og gal regnskapskikk for små foretak.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeIer og gjeld

Eiendeler bestemt til varig ele eller bruk er klass1fisertsom anleggsmIdler. Andre eiendelar er klasslfisert
som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales Innen ett år er klasstfisert som ornIrdpsrnidler. Ved
klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anteggsmidler vurderes til anskaffelseskost, korrigert for nedskrivninger og avskrivninger. Nedskrivning
foretas når forskjellen mellom virkelig verdi og bokført verdi er vesentlig, og verdiforringelsen antas ikke å
være av forbigående karakter. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levefid avskrives planmessig.
Langsikfig lån balanseføres til nominett mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Ornløpsmidler vurderes fil laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kodsikfig gjeld balanseføres til
nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Inntekter

Ved varesalg:

Inntekt regnskapsføres når den er opptjenL altså når både risiko og kontroll i hovedsak er overført til
kunden. Dette vil normalt være filfellet når varen er levert III kunden. Inntektene regnskapsføres med
verdien av vederlaget på transaksjonsfidspunktel

Ved tjenestesalg:

Inntekt regnskapsføres når den er oloPrjent,altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten
ytes, 1takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transak-
sjonsfidspunktet.

Kostnader

Kostnader regnskapsferes som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke
er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter, fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier.
Øvrige unntak fra sammensVillingsprinsippeter angftt der dette er aktueft.

Skatter

Selskapet er ikke skattepliktig.

Pensjoner

lnnskuddsplaner periodiseres etter sammenstillingsprinsippet Avtalefestet pensjon (ytelsesplan)
regnskapsføres som en innskuddsglan.

Ved regnskapsføring av pensjon som en ytelsesplan, kostnadsføres forpliktelsen over opptjeningsfiden i
henhold fil planens oppfieningsformel. Allokeringsmetode tilsvarer planens opprjeningsforrnel med mindre
det vesentlige av oppbeningen skjer mot slutten av opptjeningsperioden. Lineær opptiening legges da al
grunn. For pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon anvendes således fineær opptjening.



Bergen Vitensenter AS

Noter til regnskap 2013

Note 1 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.




Lønnslsostnad 2013 2012

Lønnog feriepenger 15.074.696 13.943.505

Arbeidsgiveravgift 2.260.894 2.146.811

Pensjoner 1.407.600 495 540

Aktiverte utsfillingskostnader 0 -250.000

Andre ytelser -180.521 -138.460
Sum 18.562.669 16.197.397

Gjennomsnittligantall årsverk sysselsatt i regnskapsåret 34 31

Ytelser til ledende personer Daglig leder




Lønn 1.021.674




Annen godtgjøreise 16.387




Pensjonerorpliktelser

Selskapet er plikUg til ha kenestepensjonsordning efter lov om obligatorisk fienestepensjon og har
pensjonsordning som filfredsstiller kravene i denne loven. Selskapet er filknyttet fellesordningen for
avtalefestet pensjon.

Selskapet har inngått en driftspensjonsavtale med administrerende direktør hvor pensjonsrettigheter
oppkenes forholdsmessig med 1/8 av forventet kfig utbetaling fra fylte 62 til 67 år. Til dekning av
setskapets forpliktelse er det opprettet en særskitt bankkonto, hvor Bergen Vitensenter AS har fraskrevet
seg råderetten av de avsatte midler i henhold fit en pantsettelseserklæring.

Det er i 2013 kostnadsført en pensjonskostnad på kr 634.555 knyttet til driftspensjonsmdalen til administ-
rerende direktør. Pensjonsforpliktelsen er balansetørt med kr 3.540.173 pr. 31.12.2013 mot kr 2.905.618
pr. 31.12.2012.

Det vises også td note 6 vedrørende gjeld.




Kostnadertil revisor 2013 2012

Lovpålagt revisjon 112 700 81.000

Andre tjenester utenfor revisjon 96.363 25.600
Sum 209.063 106.600

Alle beløp er ekskl. mva.






Bergen Vitensenter AS

Noter til regnskap 2013

Note 2 —Bundne midler

I posten bankinnstrudd, kontanter oL inngår bundne skattetrekksmidler med kr 712.811. Beløpet dekker
skyldig skattetrekk pr. 31.12.

Note 3 —Varige driftsmidler




Balansekirt

LItsLiIIirlgS-




materiell Inventar, utstyr Biler Sum

Anskaffelseskostpr. 1.1. 60.704772 6.770.499 225.000 67.700.271

Tilgang i året 10.102.817 483.573 G 10.586.390

Avgan rifansirafferseskost 0 0 0 0

Anskaffelseskost pr. 31.12. 70.807.589 7.254.072 225.000 78.286.661

Akkumulerte av- og nedskrivMngerpr. 1 55.377.734 4.473.136 113.404 59.850.870

kets ordinæreavskrivninger 0 665.553 45.000 710.553

kets andre avskrivnin er 9.999.996 0 0 9.999.996

Akkumulerte av- o nedskrivMn er r. 31.12. 65.377.730 5.138.689 158.404 70.561.419

Bokført verdi pr. 31.12. 5.429.860 2.115.380 66.596 7.611.836

Prosentsatsfor ordinæreavskrivninger 20 % 20-33% 20 %




Det balanseforte utstiffingsrnateriallet er i Mn hovedsak finansiert edennomsponsoravtale næciStatoil ASA
og er bruttofert i regnskapet. Utstithngsmateriedetavskrives i samsvar med underliggende avtale.

Total sponsoravtale er på MNOK 100 over 10 år med en årlig inntektsføring på MNOK 10. Bergen
Vitensenter AS mottok ved avtalestart et forskudd på MNOK 25 og deretter utbetaling på MNOK 7,5 årtig.



Bergen Vitensenter AS

Noter til regnskap 2013

Note 4 —Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen selskapet består pr. 3112. av følgende aksjeklasser:




Antall Pålydende Bokført

kaksjer 2.368 1.000 2 368 ODO
Sum 2.368




2 368.000

Eie rstruktur





Aksjonærene i selskapet pr. 31.12. var:





Navn Antall aksjer Eierandel Sternmeandel

Bergen kOmmune 700 29,6 % 29,6 %

Bergen Næringsråd 18 0,8 % 0,8 %

Hordeland tylkeskommune 450 19,0 % 19,0 %

Hogskolen i Bergen 450 19,0 % 19,0 %

Universitetet i Bergen 450 19,0 % 19,0%

Bergen Børstond 200 8,4% 8,4 %

Kaffehuseet Friele AS 100 4,2 % 4,2 %
Totalt antall aksjer 2368 100 % 100 %

Note 5 —EgenkapItal





Aksjekapital Udekket tap Annen EK Total egenkapital

Egenkapital 1.1.2013 2.368.003 B2.314 0 2.305.680

Arets endring i egenkapita(





GjeldsettergNelse




8.200.000 8.200.000

Arets resultat




62.314 847.481 909.795
Egenkapital 31.12.2013 2.368.003 0 9.047.482 11.415.482



Sergen Vitensenter AS

Noter til regnskap 2013

Note 6 —Gjeld

Annen kortsiktig gjeld 2013 2012

Mottattforskuddsfinansieringav Mnhr9dVILV1TE 3.000.000 5.000.000
Pålept lønn og feriepenger 1.871.745 1.817.790

Forskudd fra kunder 71125 120.000
Amen kortsiktiggjeld 9 244.847 525.580
Sum annen kortsiktig gjeld 5.187.717 5.463.370

	

Av annen kortsikfig gjeld pr. 31. desember 2012, utgjør påløpte renter på lån Bergen kommune
kr 256.383. Disse 13;evedtatt etterg'it av Bergenkommune den 23. lanuar 2013.

Langsiktig gjeld med forfall > 1 år 2013 2012
Pensjonsforatelser 9 3.540.173 2.905.618
Lån fra Bergenkommune n) 0 8.200.000
Periodiserttilskuddfra Statoil 4.000.000 7.000.000
Sum langsihg gjeld 7.540.173 18.105.618

Det vlses også til note 1 vedrørende pensjoner.

•*) Gjelden til Bergen kommune er vedtatt ettevaittav kommunen den 23. januar 2013.

Note 7 - Finanslene anleggsmidler

Forskuddsbetatt huslele er balanseført med kr 1.890.046, Lelekostnaden periodiseres over leieperioden
som utgår 31.12.2020 inkl. opsjonsperioden på 5 år.

Note 8 - Betingede utfall

Skatt vest har gjennomført bokettersyn gjeldende merverdiavgift for oppstartsarene til Bergen Vitensenter
AS. Utfallet er pr. i dag uavklart. Kravet mot selskapet er på MNOK 14,9 inklustve renter. Det er
selskapets vurdering at det er sannsynlighelsovervekt for at deler av kravet ikke vil vinne frem.
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Til generalforsamlingen i Bergen Vitensenter AS

REVISORS BERETN1NG

Uttalelse om årsregaskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Bergen Vitensenter AS som viser et overskudd på kr 909.975.
Arsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet
per denne datoen, og en beskrivelse av vcsentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre
noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder cr ansvarlig for å utarbeide iirsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret
og daglig 1eder finner nødvendig for å muliggjøre marbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og

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

En revisjon innekerer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for belopene 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 konuollen som er relevant for selskapets
warbeidelse av ct ånregnskap som gir et renvisegle bilde. Fornakt er å utfonne revisjonshandlinger som
er hensiktsmessige ener omstendighetene, men ake for å gi uttrykk for al mening om effektiviteten av
selskapcts 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 fusregnskapet.

Ener vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.

tionklusjon

Ener vår mening er iusregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den
finansielle stillingen til Bergen Vitensenter AS per 31. desember 2013 og av resuhater for regnskapsåret
som bk avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
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Revisors beretnirtg til generalforsandingen
i Bcrgell V ileasenter AS

Uttakbe oro wrige forbold

leonklusjon 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 til anvendelse av
overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konkfusjon um registrering og dokumenutsjon
Basert på vår revisjon av drsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nodvendig i henhold til internasjonal standard for anestasjonsoppdrag (1SAE) 3000 "Anestasjonsoppdrag
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon", mener vi at
ledelsen har oppfylt sin plikt til å serge for ordentlig og ovcrsiktlig registrering og dokumentasjon av
selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokforingsskikk i Norge.

Bergen, 6. mai 2014
bitte AS

vald Harila
statsautorisert revisor



DETAKADEMISKE KVARTER
STUDENTENESKULTURHUSI BERGEN

Studentkulturhuset i Bergen A/S
(SKiBAS)

Styreberetning
2013



Selskapets virksomhet

Studentkulturhuset i Bergen AÈ (Selskapet) driver sin virksomhet Innen servering
og tilrettelegging av kulturell aktivitet i Bergen sentrum. Selskapets hovedformål
er å "arbeide for å tilrettelegge og styrke et bredt og omfattende, selvorganisert
sosial og kulturelt tilbud til studentene i Bergen". Dette gjøres ved å tilby
tilknyttede studentorganisasjoner gratis lån av lokaler og utstyr.

Ledelse/Administrasjon

Selskapet ble sttftet 23. januar 1995 og har sitt sete i Bergen. Aksjeselskap
forvalter huset på vegne av eierne Universitetet i Bergen. Styret Selskapet
består av en representant fra Universftetet Bergen, en representant fra
Studentsamskipnaden i Bergen og tre representanter fra Det Akademiske Kvarter
(Kvarteret). Kvarteret, som eier en tredjedel av aksjene, er en selvorgantsert
studentforening drevet på idSlistisk basis med egen generalforsamling. Denne
velger Kvarterets styre som er sammenfallende med den daghge ledelse i
Selskapet. Styresammensetningen i Selskapet og arbeidsdeling i Kvarteret er
regulert gjennom en særskilt avtale mellom aksjonærene.

Kvarterets tre representanter er studenter som er oppnevnt av styret i Kvarteret.
Denne løsningen er valgt på grunn av behov for nærhet mellom Selskapet og
ledelsen i Kvarteret.

Aksjonærforhold

Selskapet har tre aksjonærer som hver eier en tredjedel av aksjene: Universitetet
i Bergen, Studentsamskipnaden i Bergenog Det Akademiske Kvarter.

Selskapets aksjekapital besbår av tre aksjer å 35.000 kroner, hvorav hver
aksjonær har ån aksje. Kvarteret er gjennom en aksjonæravtale sikret
styreflertallet I Selskapet,

Styreleder har i gjeldende periode også hatt stilling som daglig leder i kraft av
verv som styreleder I Kvarteret, jf. aksjonæravtalens punkt 3, første ledd.

Det er ikke betalt lønn eller styrehonorar til daglig leder eller styremedlemmer, jf.
aksjonæravtalens punkt 2, andre ledd.

Det ble avholdt 11 styremøter, og det har britt behandlet 29 saker.



Styrets sammensetning

PR. 01.01.2013

STYRELEDER
Arne Petter Sandvik (DAK)

ØVRIGE MEDLEMMER
Astrid S Istad (DAK)
Hanne Brørs (DAK)
Sven-Egil Bøe (111B)
Efik Næsgaard (SIB)

VARAMEDLEMMER
Marius A.S. Solberg (DAK)
Erik Lie Hegre (DAK)
Stig Fl. Bendiksen (SiB)
Ingvild Greve (UIB)

FRA 01.06.2012

STYRELEDER
Marius A.S, Solberg (DAK)

ØVRIGE MEDLEMMER
Marte H. leirvåg (DAK)
Sandra Eiclegard (DAK)
Ingvild Greve (UIB)
Erik Næsgaard (SiB)

VARAMEDLEMMER
JonasAngelsen(04K)
Yri H. Ljosdal (DAK)
Stig H. Bendiksen (SiB)
Sven-Egil Bøe (UiB

Styrets beretning

Disponering av årsresultat
Selskapet vedtekter fastslår at selskapet ikke har erverv ifi formål, og det skal
ikke betales utbytte til aksjonærene. Alle midler opptjent i huset, skal benyttes i
huset.

Regnskapet for 2013 viser et positivt resultat på kr. 480 116,- før skattekostnad.
Grunnet prinsippendring fom 2011 er utsatt skattefordel aktivert I årsregnskap.
Dette glr negativ vIrkning på årsresultat på kr. 145 422,- for 2013. Aktivering av
utsatt skattefordel gir et positivt årsresultat på kr. 334 674,-.

Organisasjon og personale
Inghild Brun er ansatt som Kjøkkensjef I 100 % stilling, Thomas Evensen er
ansatt i 100 % stilng som AdminIstrativ leder.

I tRegg er 15 driftsledere ansatt i 20‘Yoståling.

Arbeidsmiljø
Blant de ansatte har sykefraværet vært mrnimalt.

Kjønnsfordeling
Selskapet etterstreber minimum en tredjedel representasjon av hvert kjønn i
styret.



Forskning og utvikling
SiGBAShar som satsningsområde å øke kompetansen til de fitviuige ved Det
Akademiske Kvarter.

Bedriftens påvirkning av det ytre miljø
Bedriften påvirker ikke sitt ytre miljø nevneverdig.

Utsiktene fremover
Etter et godt driftsresultat i 2012 var det i 2013 forisatt fokus på å øke
inntjeningen gjennom investeringer i kafeen Stjernesaien samt skjenkepunktet
Halvtimen. Halvtirnen er det tredje faste skjenkepunktet Kvarteret drifter. Siden
driftskostnadene ble kraftig kuttet i 2011 ble det budsjetterte driftskostnadene
økt i 2012 for å gi organisasjonen mer økonomisk handlingsrom. Til tross for økte
driftskostnader ble årsresultatet i 2013 også posttivt. Det vil i tiden fremover bli
fokusert på å øke inntjeningen for å finansiere ulskiftning av teknisk utstyr.
Utskifining av teknisk utstyrspark vil stå i særlig fokus de kommende kene, da
denne er utdatert og en utsidfining vil være nødvendig for å holde same nivå
som bransjestandard. Siden mye av kulturvIrksomheten på huset finansieres av
utekvsvirksombeten, vil det også være nødvendig med fokus på
skjenkepunktenes profil og konkurransedyktighet

Styret i Studentkulturhuset I Bergen A/S

d 1gi/ (27/
Marius A.S. Solbeig E aard Ingvild Greve

Sandra Eldegard Marte H. L åg
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Studentkulturhuset i Bergen AS

Resultatregnskap

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter

Note 2013 2012

SaIgeinntekt




12 668 696 11 543 745
Annen cltiftsinntekt




1 104 828 1 011 969
Sum driftsinnbakter




13 773 524 12 555 716
Driftskostnader




Varekostnad




6 414 791 5 851 431
Lønnskostnad 1 2 590 050 2 545 535
Avsktivning på varige driftsmidler 2 695 008 566 073
Annen dfftskosInad




3 672 106 3 092 297
Sum drIftskostnader




13 371 956 12 055 335
DRIFTSRESULTAT




401 569 $00 380

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER





Finansinnteiter





Annen renteinntekt




131 624 154 947
Annen finansinnteld




818 9 116
Sum finansinntekter




132 442 164 063
Finanskostnader





Annen rentekostned




589 0
Annenfinanskostned




53 305 35 709
Sum finanskostnader




53 894 35 709
NETTO FINANSPOSTER




78 547 128 355

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD




480 116 674 734

Skattekostnedpå ordinærlresultat 3 145 442 178 399

ORDINÆRT RESULTAT




334 674 450 335

ARSRESULTAT




334 674 450 335

OVERFØRINGER OGDISPONERINGER





Overføringerennen egenkapital 5 334 674 450 335
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER




334 674 450 335

ksr nska for Studentkulturhuset i Ber en AS 0 anises'onsnr. 973199956



Studentkulturhuset 1Ber en AS

Balanse pr. 31.12.2013

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Immateriefle eiendeler

Note 31.12.2013




31 12,2012




3




241




386 732Utsatt skatteforder 290
Sum imrnatedelle eiendeler




241 290




386 732
Varige driftsmidler






Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontOrrn. 2 2 092 420 1 696 073
Sum varige ddftsmidler




2 092 420 1 696 073
EinansIelle anleggsmidler






Aksjefond og oblMasjoner mv 7




492 072




492 072
Andre fordringer 8




300 000




0
Sum finansielle anIeggsrrndler




792 072




492 072
SUM ANLEGGSMIDLER




3 125 782 2 574 877

GMLØPSMIDLER







Varelager




376 587




284 465
Fordringer







Kundefordringer




169 975




245 090
Andre fordrinoer




585 658




427 036
Sum fordringer




795 633




672 125

Bankinnskudd, kentanter Ql. 4 4 261 063 4 714 226
SUM OMLØPSMIDLER




6 423 284 5 670 817
SUM EIENDELER




8 549 066 8 245 694

rsr nska for Stvdenuw[tuilwteti Ber AS 0 anis 'onsrir. 073199986



Studentkutturhuset i Be en AS

Balanse pr. 31.12.2013

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKANTAL
Innskutt egenkapital

Nora




31 122013 31.122012

Selskapskapital




5




105 000




105 000
Sum Innskutt egenkapital




105 000




105 000
Opptjent egenkapital






Annen egenkapital




5 3 833 931 3 499 257
Sum opp6ent egenkapital




3 833 931 3 499 257
SUMEGENKAPITAL




3 938 931 3 604 257

GJELD







LANGSIKTIGGJELD







Ann•n langsiklig gjad







Øvriglangsiktiggjeld




8 3 826 842 3 826 842
Sum annen langalklig gjeld




3 826 642 3 825 642
suraLANGSIKT1G GJELD




3 826 642 3 826 642

KORTSIKT1G GJELD







Leverandørsield





308 965




298 407
Slefrig ceentlige avgifter





197 184




141 180
Anivinkortsidig gjeld





277 343




375 208
SUMKORMIKTIGGJaD





783 493




814 795
SUMGJE-D




4 610 135 4 841 437
SUMEGENKAPFALOG GJELD




8 549 066 8 245 694




Bergen.`29- /




- 2014
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Studentkulturhuset i Bergen AS

Noter 2013

Regnskapsprinsippen

Arsregnskapet er satt opp 1sarnsvar med regnskapsloven og god regriskapsskikk Selskapet har videre
fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet £1,2Norsk Regnskaps Sfiftelse.

Driftsinntekter

Inntekbeigningved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hved som de
blir levert. Andelen av salganntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som
uoggent inntekt ved salget og Inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Orntopsmidler og kortstkag gOeld

OmløpsmidIer og konsikfig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag
regnskapsåret, sarnt poster som knytter seg til varekretsIøpet. OrnIepsmidJervurderes ralaveste verdi av

anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anteggsmidter og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter elendeler bestemt til varig eie Og bruk for virksornheten. Anteggsmidler er vurdert fil
anskaffelseskoa Varige driftsnicfier føres opp i balansen og avskrives over driftsmiclets fontentede
økonomiske levefid. Varige chiftsmidler nedsKnvestilvirkengvercti ved verdfalt som forventes ikke å være
av forbigående art Nedskrivinger bfir reversed når gninnlaget for nedskrMngen ikke lenger finnes å være
til stede.

Vedlikehold / pekostrang

Utgifter som påløper for å opprettholde elendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper.
Utgifter som påløper for å bringe eiendommen titbake til standarden ved vårtkjøp av elendontmen (tatt
hensyn tfi bygningsteknisk uMkling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som reprasenterer en
standardhevning av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, bllegges kostoris. dvs. baIanseføres.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost (FIFO-prinsippet) og netto salgsverd (Laveste verdis
prinapp). For råvarer er gjenanskaffelseskost anvendt ved Vurdering av virkelig verdi som en tanærming.

Fordiinger

Kundefordringer og andre fordrinoer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på gamnlag av en indMduell vurdering av de enkelte
fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand fOr en tnsvarende vurdering.

Skatt

Slrattekostnaden resultatregnskapet ornfatter periorfens betalbare skatt som blir utfignet og forfaller tfi
betafing i neste regnskapsår i tillegg tii enching utsatt skatt Utsatt skatt er beregner med skartasarsen
ved utgangen av regnskapsåret (28%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige
forsIgeller som eksIsterer melln regnskansmesage og skattemessigeverdier. beregningen er det også
medtatt ligningsmesag frandø rbart underskudd ved regnskapsårets utgang. skatteøkende og
skattereduserende midertidige forskæller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet
og nettoført

EndrIng av regnskapsprinsige

Fra og med regnskapsåret 2011 bokføres utsatt skatl

Noter for Sludentkulturhuset i Se en AS 0 aris "onsar. 973199986



Studentkulturhuset i Be en AS

Noter 2013

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 7 årsverk i regnskapsåret.





Spesifikasjon av lønnskostnader




år




I gor

Lønn 1 908 346 1 848 014
Arbeidsgiveravgift




271 330




262 680
Pensjonskostnader




16 000




15 017
Andre lønnsrelaterte ytelser




394 374




419 823
Totalt 2 590 050 2 545 535

Ytelser til ledende personer og revisor






Dagfig leder*





0
Administrativ leder





401.406
Styrernedlemmer






Revisjonshonorar





42 000

Selskapet hat etablert innskuddshasert tjenestepensjonsordning for &ne ansatte, og Iffiredstiller lovens
krav.
Daglig leder er engasjert på friviRig basis.

Note 2 - Avskrivning på vange driftsmidler




Avskrivningstablå for varige driftsmidler
Dirftsløsøre Inv

verktøy kontorni

Anskaffelseskost pr. 1/1 11 996 5




+ SIgarig 1 091 35




- Avgang





Artskaffelseskost pr. 31/12 13 087 81




Akk. av!nedskr. pr 1/1 10 300 48




+ Ordinære avskrivninger




695 00




+ Avskr. vi QfigkdvnEns





- Tilbsketørl avskivning





Ekstraord nedskrIvninget





Akk. avInettskr. pr. 31/12 10 995 49




Balansefert verch pt 31$12 2 092 42




Presentsats for ord.avskr
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Studentkulturhuset i Ber en AS

Noter 2013

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

S esifika "on av $ ru la :




Resuttat farskattekostnader 480 116
+ Permanente og andre forskjeller 7 405
+ Endring i midlerlidige forskjeller 38498
= Inntekt før anvendelse av framfart underskurld 526 019
- Anvendt skattemessig framforbart underskudd 526 019
= Inntekt




S esifika "on av rets skattekostnad:




Beregnet skatt av årets resultat




0
= Sum betalbar skatt




0
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapstert)




0
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsfart) 145 442
= Ordinær skattekostnad 145 442
Skattesets 31.12




28

Betalbar skatt I b lansen • IN1




Sum betabar skatt




0
= Betalbar skatt I balansen




0

tt s utsa sk

2012 2013
+ Drittsmidter inkt. goodafi -495 125 -533 62$
- Skattern. frernt underskudd som utlignes 886 064 360 045

Grunnlag utsatt skatt -1 381 189 -893 668

Utsatt skatt




0




0
Negativt grunnlag utsatt skatt 1 381 189 893 668
= Gnamlag utsatt skattefordel 1 381 189 893 668




386 732 241 290Utsall skattefordel

Note 4 - Sankinnskudd, kontanter o.l.

Av totale bankinnskudd er kr 119.240 bundne skattetrekksmidler, tilstrekkelig til å dekke selskapets
forpliktelser pr 31.122013.

Noter far Studentkultursuset i Be en AS Or anis "ortsne. 9731 999116



Studentkulturhuseti BergenAS

Noter 2013

Note -Selskapskapital

SeJskapetsaksjekapital består av3 aksjer pålydende kr 35.000. Aksjoneerene er

Det Akadermske Kvarter 1 aksje
Studentsamskipnaden i Bergen 1 aksje
Universitetet i Bergen 1 aksje

Endringer i egenkapjtalen kan vises slik:

Aksjekapital /
selskapskapital

Annee
egenkapital

Sum
egenkapital

Pr 1.1. 105 000 3 499 257 3 604 257
Tilført fra årsresultat




334 674




334 674
Anvendt tll årsresultat




0




0
Andre transeksjoner 0




0




0

Pr 31.12. 105 000 3 833 931 3 938 931

Note 6 - Øvrig langsiktig gjeld






Den langsiktige gjelden består av følgende:






Lån fra Det Akademiske Kvarter 2.846.642






Ansvanig lånekapital fra Det Akaderniske Kvarter 500.000






Avsatt Vedlike oldsfond 480.000






Sum 3 26.642






Gjelden fil Det Akademiske Kvarter er midlar gitt til Studentorganisasjonen og stilt til disposisjon for
Studentkulturhuset i Bergen AS. Lån og ansvarlig lånekapital er rente- og avdragsfri.

Note 7 - Aksjefond og obligasjoner mv

Pengemarkedsfond er bokført til pålydende. Markedsverdi er kr. 499177,-.
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Studentkulturhuset i BergenAS

Noter 2013

Note 8 - Lån

SKiBAS har ytt et lån på kr. 300.000.- til Alctive Studenters Fomning. Lånet nedbetalesvia trekk i oppgent
kulturstøtte, samt innbetalinger ved behov og anledning. Lånet er planlagt nedbetalt i utgangen av 2018.

Noter for Studentkulttrhuset i Be n AS anises'onsnr. 973199986
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Til Generalforsamlingen i
Studentkulturhaset Bergen 75

REVISORSBERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Studentkulturhuset i BergenASsom viser et overskudd på kr 334 674.
Arsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, resuItatregnskap for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen, o en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

.5Vet og daglig leders ansvarfor drsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarligfor å utarbelde årsregnskapet og for at det gir et rettvisende blIde i
samsvar med regnskapsiovens regler og god regnskapsskikk Norge, og for sIik intern kontroll som styret og
daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder
vesentlig fellinformasjon, verken somfølge av misligheter eller

Revisorsoppgaver og plikter

vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har
gjennomført revisjonen i samsvar med Iov,forskrift og god revisjonsskikk I Norge, herunder International
Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever atvi etterlever etiske krav og planlegger og
gjennornfører revisjonen for å oppnå betryggende sIkkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig
fei6nformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i
årsregnskapet. De vaigte handUngene avhenger av revlsors 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 selskapets utarbeideIse av
et årsregnskap som gtr et rettvisende bilde. Formålet erå utforme revisjonshandlinger som er
hensIktsmessige etter omstendighetene, men ikke for åg uttrykk for en menIng om effektiviteten av
selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte
regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av fedelsen er drnelige,
samt en vurdering av den samlede presentasionen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den
fmansielle stfingentil Studentkulturhuset Bergen ASper 31. desember 2013 og av resultater for
regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen I samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.

BjmegvinRevisjon AS Telefoni 5510 99 99 Org.nr: NO IMA 976 272 MVA

SolhelmsgatenlASOSA Bergen TeleNA $5 20 99 AS AegiMreile og MabaMorisede reAmter
VoVAXAM1373 5MAMAMAken Etost: steveMbjcAgAnno Medlem avDen norske AmMorfatening

5824 Bemen Hjemmeskie: AmmAkorgvhno



OROVIN
NEVISJON

Uttaletseom tyrigeforhold

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningeneiårsberetningen
om årsregnskapet, forutsetningen orn fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er
konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lav og forskrifter,

Konklusjon om negistneringog dokurneninsjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (15AE)3000 aAttestasjonsoppdrag
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjona, mener vi at ledelsen
har oppfylt sin prikt til å serge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokurnentasjon av selskapets
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bckføringsskikk i Norge.

Bergen/212. mai 2014

BjpluinflevIM AS
'

fjf

\ Stelk
registrert reviso
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This text is available in Norwegian only ii VEDL. SAK

Retningslinjer for forpliktende samarbeid og erverv av aksjer ved
Universitetet i Bergen

Vedtatt av Universitetsstyret 18 06 2009

Innhold

Innledninq
Definisjoner
Ansvar
For hktende samarbeid med andre virksomheter

4.1. Kriterier for inn åelse av for liktende samarbeid

4.2. Forvaltnin av for liktende samarbeid

5 Erverv o forvaltnin av aks er

5.1. Erverv av aks er

52. Ka italinnskudd

5.3. Ivaretakelse av statens eierska

6 Salq av aksier
7 Rapportering

1. Innledning

Retningslinjene gjelder når universrletet oppretter selskap, inngår annet forpliktende samarbeid og/eller
erverver og selger aksjer. Retningslinjene er baserl på:

Kunnskapsdeparternentets reglement om stathge universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og
erverv av aksjer, med virkning fra 1.1.08

Retningslinjer for Kunnskapsdepartementet og underliggende virksomheters forvaltning av statens
eierinteresser i aksjeselskaper med virkning fra 1.1.08

Arlig tildelingsbrev for universitetet fra Kunnskapsdepartementet

I tillegg gjelder Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved Universitetet i Bergen (BOA),
fastsatt av Universitetsstyret 14.02.08.

Retningslinjene erstatter "Retningslinjer for samarbeid med andre rettssubjekter og håndtering av statens
eierinteresser", fastsatt av Universitetsstyret 09.06.05.

Tilbake 


2. Definisjoner

Definisjonene er basert på Kunnskapsdepartementets retningslinjer nevnt i punkt 1

Randsonevirksomhet
Med randsonevirksomhet forstås bidrags- og oppdragsfinansiert akfivitet som institusjonen har organisert
eksternt i samarbeid med selystendige virksomheter, uavhengig av om institusjonen selv har aksjer i
virksomheten eller ikke. Med randsonevirksomhet forstås også eierskap selskaper med andre formål som er
av særlig faglig interesse

Primæroppgaver
Med primæroppgaver forstås aktivitet som er avgjørende for å sikre og styrke institusjonens evne til å utføre
den utdanning, forskning og formidling som myndighetene forventer av insfitusjonen

Faglig interesse:
Med aktivitet av faglig interesse forstås aktivitet som styret kan godtgjøre at styrker fagutviklingen internt ved
institusjonen og er forankret i institusjonens strategi.

Faglig uavhengighet:
Med faghg uavhengighet forstås fravær av uønskede eller ufilsiktede bindinger på hvordan institusjonen

http://regler.app.uib.no/regler/layout/set/print/Del-4-0Ekonomi-eiendom-og-IKT/4.1-... 21.10.2014
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forvalter sin grunnbevilgning. Faglig uavhengighet innebærer også at forphktende samarbeid ikke medfører
begrensninger institusjonens selvstendighet i faglige spørsmål

Aksjeeier
Med aksjeeier forstas her Kunnskapsdepartementet og underliggende virksomheter i egenskap av forvaltere
av statens eierinteresser.

TiJbake

3. Ansvar

Styret treffer selv vedtak om opprettelse av selskap cg kjøp av aksjer. Styret har ansvar for at vedtakene er
tråd med gjeldende regeNerk og understøtter unjversJtetets strategjer. Kunnskapsdeparternentets
tildelingsbrev kan universitetet gis fullmakt til å kjøpeog selge aksjer. Hvis slik fullmakt ikke er gitt, ma
samtykke innhentes i hvert enkelt tilfelle.

Styret er også ansvarlig for at utøvelse av elerskap skjer i henhold til departementets særskilte retningslinjer,
jf bUt 1,,og for å fastsette egne retningskhjer tor forcaknAtgeri av aksjene.

Styret skal sette resultatmål for eierskapet og skal sørge for rapportering til Kunnskapsdepartementet og til
selskapsdatabasen hos Database for statistikk for høyere utdanning.

Tilbake

4. Forpliktende samarbeid med andre virksomheter

4.1 Kriterier for inngåelse av forpliktende samarbeid

1.1tover eventueJle viJkas som KunnskapsdepartemeMet sffler i fuJImakt ehJersamtykke tij å opprette et selskap
eller inngå annet forpliktende samarbeid, skal følgende kritener være oppfylt

Samarbeidet skal være av faghg interesse for universitetet, og aktiviteten skal styrke universitetets evne
til å utføre sine primæroppgaver. Finansielle plasseringer i eiendom, aksjeselskap eller annen
virksomhet med det tormål å sikre universizetet økonomisk fortjeneste, anses ikke å ha faglig interesse

Fagmiljøer internt ved universitetet skal involveres i samarbeidet, og et hovedformål med å inngå
samarbeidet skal være at kvaliteten på aktiviteten i interne fagmiljøer blir bedre sorn resultat av
samarbeidet

Samarbeidet skal ikke svekke instit usjonens faghge uavhengighet

Samarbeidet skal forvaltes slik at det ivaretar universitetets økonomiske interesser

Universitetet kan ikke direkte eller indirekte subsidere akfivitet ved samarbeidende virksomhet.
Samarbejdende virksomhet må fiffit ut dekke de kostrader som følger av dets aktivitet.

4.2. Forvaltning av forpliktende samarbeid.

Når universitetet inngår forpliktende samarbeid med andre virksomheter, skal dette nedfelles i en skriftlig
samarbeldsavtale, uavhengjg av om universitetet bar aksjet i den sarnarb&dende vjrksornheten elJer ikke. En
skriftlig avtale skal minst omfatte følgende forhold:

formålet med samarbeidet

økonomiske forhold mellom universitetet og den samarbeidende virksomheten. Samarbeidspartens
eventuelle bruk av universitetets lokaler skal skje etter nærmere avtale og Ul markedsleie

personalforhold. I den utstrekning universitetsansatte skal utføre arbeid for samarbeidende virksomhet,
skal det skje i henhold til egen skriftlig avtale mellom partene

eventuell styredeltakelse fra ansatte ved universitet skal fremgå av avtalen. Rektor kan bare inneha
styreverv I selskap som eies 100 % av staten

rapportering

andre forhold av betydning, som for eksempel avklaring av rettighetsspørsmål ved forskningssamarbeid,
rutine for revisjon av avtaler

Tilbake

5. Erverv og forvaltning av aksjer

5.1. Erverv av aksjer
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Når unkters?tetet organiserer aktivitet egne rettssubjekt, skal del brukes aksjeselskap som

organisasjonsform. I Kunnskapsdeparternentets tildelingsbrev kan universitetet gis fullmakt til å kjøpe og
selge aksjer. Hvis slik fullmakt ikke er gitt, må samtykke innhentes i hvert enkelt tilfelle.

5.2. Kapitalinnskudd

Kapitalinnskudd skal som regel dekkes av universitetets virksornhetskapital. Universitetet kan unntaksvis søke
departementet om bevilgning for å dekke kapitalinnskuddet. Det er ikke adgang til å benytte tingsinnskudd.
Eventuelie eierposisjoner skal fremga av universitetets Vrksomhetsregnskap.

5.3. Ivaretakelse av statens eierskap

Ejerfollen skal utøves i samsvar med aksjelovens/allmennaksjelovens bestemmelser og selskapets vedtekter

samt regelverk fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Ovennevnte regulerer blant annet ulike forhold knyttet til

eeransvar

Eierrollen skal utøves slik at aksjelovens oppgave- og rolleinndeling mellom selskapets organer respekteres.
Eierrollen skal utøves slik at den ikke griper inn i driften eller i de forretningsmessige avgjørelser som

selskapsledelsen har det samlede ansvaret for Dersom eier mener det er behov for å endre retningen for
selskapets drift, skal dette skje gjennom generalforsamlingsvedtak

generalforsamlingen

Umversitetet som aksjeeier skal formelt utøve sin styrings- og kontrollmyndighet gjennom deltakelse og
stemmegivning i generalforsamlingen. Når universitetet som aksjeeier utøver statens eierskap sammen med
andre departement eller andfe stanige virksomheter, skal universitetet som aksjeeier sørge for at det er
inngått avtale om hvilken statsinstitusjon som skal ivareta eierskapet. Universitetet skal sende melding om

dette til Kunnskapsdepartementet innen 14 dager fra ervervet. Universitetet som aksjeeier skal sørge for å
innhente den informasjons som er nødvendig for å kunne utøve elerrollen i generalforsamlingen på en
forsvarlig måte.

mål og resultatoppfølging

Universitetet som aksjeeier skal vurdere oppnacide resuitater, dnft og flonomi i forhod til må; som er satt for
selskapet for statens eierskap Universitetet som aksjeeier skal også vurdere selskapets ivaretakelse av
samfunnsmessig ansvar og for statens eierskap.

aksjeeiers ansvar for oppnevning og oppføiging av styret

Eierrollen innebærer å sikre at styresammensetningen er hensiktsmessig i forhold til selskapets formål og
eierskap, jf. Økonomireglementet § 10. Ved oppnevning av nye styremedlemmer skal det så langt mulig være
filstrekkelig representasjon av begge kjønn i styret I heleide selskaper og selskaper der staten har
dominerende innflytelse vises tIl aksjelovens § 20-6. Eierrollen innebærer å føre kontroll med at selskapets
styre 1sitt virke sikrer at selskapet utvikler seg og driver i samsvar med eiernes forutsetninger, slik disse er

kommet tii uttrykk gjennom vedtak i generalforsamlingen og i selskapets vedtekter

Det skal fastsettes resultatmål for eierskap av aksjer og resultatene skal vurderes regelmessig som del av
universitetets øvrige mål- og resultatstyring

Tilbake

Salg av aksjer

i Kunnskapsdepartementets tddeUngsbrev kan universitetet gis fuVmakt ti/ å se!ge aksjer. Hyjs slik fullmakt
ikke er gitt, må samtykke innhentes i hvert enkelt tilfelle. Salg av aksjer som inngår i Statens kapitalregnskap,
og som er finansiert over særskilt bevilgning må avklares med departementet Salg av aksjer skal skje etter
forretningsmessige prinsipper. Resultat av aksjesalg. hvor aksjer er finansiert over universitetets
virksomhetskapital, vil inngå i virksomhetskapitalen.

Tilbake

Rapportering

Styret skal hvert år utarbeide en oppdated oversikt over aksjeselskap som eies helt eller delvis av staten, og
der insfitusjonen har fatt fullmakt til å forvalte aksjer pa vegne av staten. Av oversikten skal det fremgå
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selskapets aksjekapital. statens elerandel .1selskapel og en kortfattet oversikt aver selskapets formal og
virksomhet

Opplysninger skal sendes Kunnskapsdeparternentet og Selskapsdatabasen hos database for statistikk for
hoyere utdanning lnnen den frist og tråd nred de retaingsbnjer departementet fastsetter

Departementet skal umlddelbart orienteres om aktivi:eter av viktighet selskapene, og som har betydning for å
sikre en effektiv kontroll med at statens interesser forvaltes på en forsvarlig måte.

Del skal utarbeldes kvalltetssikringsrutiner for rapportering Mangelfull rapportering kan føre til inndragning av
institusjonens fullmakter. Kvalitetssikringsrufinene skal:

sikre at selskapene rapporterer i henhold til departementets krav, krav i samarbedsavtalen og krav
fastsatt i generalforsamlingen.

sikre at styret orienteres minst en gang i året i form av en oppdatert oversikt over aksjeselskap som eies
helt eller delvis av staten, og der universitetet har fatt fullmakt til å forvalte aksjer på vegne av staten. Av
overskten skal fremga

selskapets aksjekapital,

statens eierandel i selskapet og

en kortlattel overslkt over selskapets formal og virksomhet

andre forhold av betydning

Unimersltetet skal til enbver td ha samlet tlIgjengelg sarnarbeidsavtale, selskapets vedzekter, aksjonæravtale,
årsregnskap. regelverk og retningslinjer for hver samarbedende virksomhet/selskap

For selskaper der flere statsinstitusjoner har aksjer, skal rapportering skje fra universitetet dersom
universitetet ved avtale er satt til ål.vareta statens elerskap

Tilbake
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