








































Resultatregnskap 
Bel0p i NOK 

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTER 2017 2016 

Salgsinntekter 19 944 491 20 517 998 
Annen driftsinntekt 77 817 814 108 449 349 
Sum driftsinntekter 1, 7 97 762 305 128 967 347 

L0nnskostnader m.m. 2 38 643 076 31 984 606 
Avskrivning pa driftsmidler og immaterielle eiendeler 9 2 169 820 1 608 768 
Annen driftskostnad 3 61 457 725 82 178 695 
Sum driftskostnader 102 270 621 115 772 069 

Driftsresultat -4 508 316 13 195 278 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 

Annen renteinntekt 154 863 154 726 
Annen finansinntekt 4 149 844 68 501 
Annen rentekostnad -64 640 -54 245
Annen finanskostnad -376 661 -263 376
Resultat av finansposter 3 863 406 -94 395

Ordim.ert resultat f0r skattekostnad I
I 

-644 910 13 100 883 

Skattekostnad pa ordimert resultat 8 1 091 155 -3 174 724

Arsresultat 446 245 9 926 159 

OVERF0RINGER 

Avsatt til annen egenkapital 446 245 9 926 159 
Sum overf0ringer 446 245 9 926 159 



Bel0p i NOK 

EIENDELER 

Anleggsmidler 

lmmaterielle eiendeler 

Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l. 

Utsatt skattefordel 

Sum immaterielle eiendeler 

Varige driftsmidler 

Driftsl0s0re, inventar, verkt0y, kontormaskiner o.l. 

Sum varige driftsmidler 

Finansielle anleggsmidler 

Ansvarlig Ian 

Konvertible Ian 

lnvestering i datterselskap 

lnvesteringer i tilknyttede selskap 

lnvesteringer i aksjer og andeler 

Sum finansielle anleggsmidler 

Sum anleggsmidler 

Om/0psmidler 

Ford ringer 

Kundefordringer 

Andre fordringer 

Sum fordringer 

Bankinnskudd, kontanter 

Sum bankinnskudd, kontanter o.l. 

Sum oml0psmidler 

SUM EIENDELER 

Balanse 

NOTE 

9 

8 

9 

11 

11 

10 

I 

2017 

5 383 239 

2 413 650 

5 256 777 

5 256 777 

310 200 

1 050 000 

269 900 

34 535 842 

21 975 381 

58 141 323 

71 194 989 

8 462 607 

24 887 874 

33 350 480 

16 805 431 

16 805 431 

50 155 911 

1 21 350 901 

2016 

4 408 339 

1 514 573 

5 922 912 

2 872 753 

2 872 753 

310 200 

270 000 

34 650 724 

14 857 311 

50 088 235 

58 883 899 

9 872 698 

22 503 285 

32 375 983 

10 534 652 

10 534 652 

42 910 636 

101 794535 



EGENKAPITAL OG GJELD NOTE 2017 2016 

Bel121p i NOK 

Egenkapital 

lnnskutt egenkapital 

Aksjekapital (13777 4 aksjer a kr 1) 4 137 774 137 774 

Overkursfond 9 512 253 9 512 253 
Sum innskutt egenkapital 9 650 027 9 650 027 

Opptjent egenkapital 

Annen egenkapital 4 26 980 932 27 139 609 
Sum opptjent egenkapital 26 980 932 27 139 609 

Sum egenkapital 36 630 958 36 789 636 

Gje/d 

Kortsiktig gjeld 

Utsatt skatt 8 0 192 078 

Sum avsetning for forpliktelser 0 192 078 

Annen langsiktig gjeld 

Pensjonsforpliktelse 12 7 289 119 6 310 721 

0vrig langsiktig gjeld 14 34 855 596 27 429 777 

Sum annen langsiktig gjeld 42 144 715 33 740 498 

Kortsiktig gjeld 

Leverand0rgjeld 13 613 435 8 417 541 

Betalbar skatt 8 0 2 262 095 

Skyldige offentlige avgifter 3 464 752 4 328 878 

Utbytte 

Annen kortsiktig gjeld 6 25 497 041 16 063 810 
Sum kortsiktig gjeld 42 575 229 31 072 324 

Sum gjeld 84 719 943 65 004 900 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 121 350 901 101 794 536 

Bergen, 13.04.2018 

Styret for Bergen Teknologioverforing A 

Kjell Bernstr¢m Anne Skarstein 

r�,J )�"'� 
Anne Marit Blokhus Jarle Holberg 

Gro Anita Fonnes Flaten Helge Thorbj¢rnsen Dag Finne 



Noter til regnskapet 2016 
Bel!l)p i NOK 

Note 1 Regnskapsprinsipper 

Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i 

Norge. 

a) Driftsinntekter

lnntektene bestar i hovedsak av tilskudd og prosjektinntekter. lnntekt regnskapsfores nar 

den er opptjent, altsa nar krav pa vederlag oppstar. Dette skjer nar tjenesten ytes i takt med 

at arbeidet utfores. Forskudd som er knyttet til aktiviteter som ved arsskiftet forel¢pig ikke 

er utf¢rt, balansefores saledes som uopptjent inntekt og klassifiseres som kortsiktig gjeld. 

b) Kostnader

Kostnader regnskapsf¢res som hovedregel i samme periode som tilh¢rende inntekt. I de 

tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter, fastsettes fordelingen 

etter skj¢nnsmessige kriterier. {Z}vrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det 

er aktuelt. 

c) Skatter

Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat for skatt. 

Skattekostnaden bestar av betalbar skatt (skatt pa arets direkte skattepliktige inntekt) og 

end ring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. 

d) Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er 

klassifisert som oml¢psmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett ar er klassifisert 

som oml¢psmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier 

lagt til grunn. 

Utgifter til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler, herunder utgifter til egen forskning og 

utvikling, balansefores nar det er sannsynlig at de fremtidige ¢konomiske fordelene knyttet 

til eiendelene vii tilflyte selskapet og anskaffelseskost kan males palitelig. 

lmmaterielle eiendeler som er kj¢pt enkeltvis, er balansef¢rt til anskaffelseskost. 

lmmaterielle eiendeler overtatt ved kj¢p av virksomhet, er balansefort til anskaffelseskost 

nar kriteriene for balanseforing er oppfylt. 



lmmaterielle eiendeler med begrenset 0konomisk levetid avskrives planmessig. lmmaterielle 

eiendeler nedskrives til gjenvinnbart bel0p dersom de forventede 0konomiske fordelene 

ikke dekker balansefort verdi og eventuelle gjenstaende tilvirkningsutgifter. 

Oml0psmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart bel0p dersom 

dette er lavere enn bokfort verdi, og verdifallet forventes ikke a vcere forbigaende. 

Anleggsmidler med begrenset 0konomisk levetid avskrives planmessig. 

e) Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap

lnvesteringer i datterselskaper vurderes etter kostmetoden. lnvesteringene blir nedskrevet 

til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigaende og det ma anses n0dvendig etter 

god regnskapsskikk. Mottatt utbytte og konsernbidrag fra datterselskapene er inntektsfort 

som annen finansinntekt. Tilsvarende gjelder for investeringer i tilknyttede selskaper. 

Det utarbeides ikke konsernregnskap fordi datterselskap ikke er vurdert som vesentlig bade i 

forhold til aktivitet og informasjonsnytte for brukerne av regnskapet. 

Aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler, hvor selskapet ikke har betydelig 

innflytelse, er vurdert til kostmetoden. lnvesteringene nedskrives til virkelig verdi ved 

verdifall som forventes ikke a vcere forbigaende. 

f) Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsarets slutt. 

g) Pensjoner

Foretaket er pliktig til a ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk 

tjenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne !oven. 

BTO AS endret pensjonsordning fra ytelsesbasert til innskuddsbasert ordning fra 1. 

november 2015. Alie som ansettes etter 1. november 2015 vii bli innmeldt i den 

innskuddsbaserte ordningen. Alie som er fodt for 1. november 1963 har beholdt sitt 

medlemskap i den ytelsesbaserte ordningen. Ytelsespensjonen er lukket for nye 

medlemmer. 



Note 2 L0nnskostnad, antall ansatte, godtgj0relser, Ian til ansatte mm 

L0nnskostnad 

L0nn 
Kostnadsreduksjon som f0lge av innvilget skattefunn 
Arbeidsgiveravgift 
Pensjonskostnader 
Refusjon syke- og f0dselspenger m.m. 
Andre ytelser 
Sum 

Gjennomsnittlig arsverk 

Ytelser til led en de person er 

Adm.direkt0r •) 

Styret 

Ink/ langtidssykefravrer 

L0nn 

2017 

29 537 116 
0 

4 618 322 
3 981 915 

-992 103 
1 497 825 

38 643 076 

37,1 
37,1 

Pensjons-kostnader 

1 370 223 197 952 

153 750 

*) lnkludert l¢nnsregulering pa 35 000 for 2017 som utbetales i 2018. 

Revisor 

Revisjon 
Prosjekt revisjon attestasjonoppgaver 
Andre tjenester utenom revisjon 
Teknisk bistend utarbeidelse av regnskap ligning 
Juridisk bistand Deloitte Advokater 

Note 3 Annen driftskostnad 

Spesifisering av andre driftskostnader. 

Annen driftskostnad 

Diverse forsikringer 

Leiekostnader, renhold 

Reiser, kurs og konferanser 

Kj0p av tjenester 

Tilskudd til forskning 

Patentsikring 

Avsatte og viderebetalte lisensinntekter 

Andre driftskostnader 

Sum 

2017 

26 830 

7 651 315 

3 452 775 

8 817 552 

33 221 450 

3 680 139 

193 507 

4 414 158 

61457725 

2016 

24 176 106 
-336 023 

4 038 688 
3 084 268

-99 091
1 120 659 

31 984 606 

35,8 
35,8 

Annen 

godtgj0relse 

3 300 

140 000 
35 500 
98 000 
55 700 
83 440 

2016 

46 571 

4 712 497 

2 819 363 

8 830 408 

15 313 735 

5 264 357 

42 044 743 

3 147 021 

82 178 695 



Note 4 Egenkapital 

Egenkapitali regnskapet pr31.12.2016 
Effekt av implementering av pensjonsprinsipp pr. 31.12 .2016 
Omarbeidet egenkapitalt pr 31.12.2016 

Estimatawik pensjon som f0res mot egenkapital 
Arets resultat 

Egenkapital 3 1 .12.201 7 

Aksjekapital 

137 774 

137 774 

275 548 

Overkursfond Annen egenkapital Sum 

9 512 253 31 935 757 41 585 784 
-4 796 148 -4 796 148 

9 512253 27 139 609 36 789 636 
-604 923 -604 923 
446 245 446 245 

9 512253 26 980 932 3 6  63 0 958 

Selskapet er ikke lenger et lite selskap etter regnskapsloven og har som konsekvens endret prinsipp 

for behandling av pensjon i regnskapet. lmplementeringseffekt pr 31.12.2016 er direkte balansef¢rt. 

Pensjon regnskapsf¢res basert pa /AS 19 og estimatavvik pa netto pensjonsforpliktelser balansef¢res 

mot egenkapitalen. 

Eierstruktur: 

Aksjonrerene i selskapet pr 31.12.2017 

Universitetet i Bergen 
Heise Bergen 
Havforskni ngsi nstituttet 
SIVA- Selskapet for industrivekst SF 
H0gskolen i Bergen 
Norges Handelsh0yskole 

Totalt antall aksjer 

Aksjekapitalen bestar av 137 774 aksjer hver palydende kr. 1 

Note 5 Bundne bankinnskudd 

Det er avsatt kr 1.421.473,43 pa egen skattetrekkskonto 

Note 6 Annen kortsiktig gjeld 

Skyldig l0nn og feriepenger m.m. 
Prosjektgjeld 
Skyldige lisensinntekter 
Annen kortsiktig gjeld 
Sum 

Aksjer 

46 061 
46 061 
20 000 
18 688 

5 266 
1 698 

137 774 

2017 

3 171 776 
16 762 509 

1 566 716 
3 996 041 

25 497 042 

Eier

andel 

33,43 % 
33,43 % 
14,52 % 
13,56 % 

3,82 % 
1,23 % 
100 % 

2016 

2 588 424 
8 070 999 
1 672 667 
3 731 720 

16 063 811 



Note 7 Spesifikasjon av inntekter 

Kunde Tjeneste 

Norges forskningsrad FORNY-midlE 
Universitetet i Bergen Tjenestesalg, 
Heise Bergen Tje nestesa lg 
Diverse kunder lisensinntekte 
Havfo rskni ngsi ntituttet Tje nestesa lg 
H0gskulen pa Vestlandet Tjenestesalg, 
Diverse kunder Tjenestesalg, 
Haraldsplass Tjenestesalg 
Diverse kunder Husleie 
Heise Fonna Kontingent O\ 
Norges Handelsh0yskole Kontingent, s· 
Uni Research Kontingent, p 
Helsedirektoratet Tje nestesa lg 
Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane Kontingent o; 
Diverse kunder Husleie og ra 
Stiftelsen SINTEF Tjenestesalg 
lnnovasjon Norge P rosjektst0tte 
Bergen Kommune Prosjektst0tte 
Hordaland Fylkeskommune Prosjektst0tte 
SIVA - Selska12et for lndustrivekst SF Prosjektst0tte 
Sum inntekter 

Note 8 Arets skattekostnad, utsatt skatt 

Beregning av betalbar skatt 

Ordinairt resultat f0r skattekostnad 
Endring midlertidige forskjeller (inkl. underskudd til fremf0ring) 
Skattefunn 
Arets estimatavvik f0rt direkte mot EK 
3% skatteplikt and el av gevinst 
Andre permanente forskjeller 
Utnyttet underskudd til fremf0ring 
Sum grunnlag betalbar skat! 

Betalbar skatt, 24% /25% 

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skattefordel 31.12: 
Driftsmidler 
Ford ringer 
Netto pensjonsforpliktelse 
Fremf0rbart underskudd 
Grunnlag for beregning av utsatt skat! 
Utsatt skattefordel, 23% /24% 

Arets skattekostnad 
Betalbar skat! pa arets resultat 
Virkning av end ring i skatteregler 
Skatteeffekt av end ring i midlertidige forskjeller f0rt direkte mot egenkapital 
End ring utsatt skat! 
Sum skattekostnad 

2017 

52 188 445 
8 951 364 

10 220 522 
343 926 

1 927 598 
950 000 

7 752 592 
50 000 

2 500 656 
125 600 
200 000 
118 100 
199 000 
150 000 

1 755 538 
400 000 
427 500 

3 011 000 
2 990 465 
3 500 000 

97 762 305 

2017 

-644 9-10 

742 524 

-14 083 

-604 923 

0 

-3 719 816

0 

-4 241 208 

0 

1 212 512 

-176 315

-7 289 120 

-4 241 209 

-10 494 132 

- 2  413 650

0 

104 941 

1 514 573 

-2 710 669

-1 091155 

2016 

30 628 853 
10 202 879 

7 753 395 
61 757 777 

1 700 000 
1 006 595 

10 533 688 
50 000 

1 029 104 
0 

50 000 
100 000 

0 
50 000 

993 057 
400 000 

32 000 
280 000 
900 000 

1 500 000 
128 967 347 

2016 

13 100 883 

-387 837 

-433 159 

0 

0 

63 180 

-3 294 687 

9 048 380 

2 262 09 5 

1 027 477 

-227 155 

-6 310 721 

0 

-5 510 399 

-1 3 22 49 6 

2 262 095 

-8 003 

0 

920 631 

3 174 724 



Note 9 Avskrivning pa driftsmidler og immaterielle eiendeler 

Diverse 

Driftsmidler Datautstyr i nven tar 
1 

Sum 

Anskaffelseskost 01.01.2017 984 914 1 887 839 2 872 753 
l71gang kj0pte driftsmidler 761 608 2 618 392 3 380 000 
Avgang 
Anskaffelseskost 31.12.2017 1 746 522 4 506 231 6 252 753 
Akkumulerte avskrivinger 2017 601 136 394 839 995 975 
Bokf0rtverdi pr. 31.12.2017 1 145 386 4 111 392 5 256 778 

Arets avskrivni nger (pr 31 .12.2017) 601 136 394 839 995 975 

0konomisk levetid 3 ar 10 ar 
Avskrivningsplan lineaer lineaer 

1 I 2017 etablerte man Mediekuben i Media City Bergen og Marineholmen Makerspace, og det har i 

den forbindelse vcert investeringer i inventor og utstyr. 

lmmaterielle eiendeler Nyskapingsparken 
1 Merkevareprosess 2 

IT system 3 
Sum 

Anskaffelseskost 01.01.2017 1 239 200 3 169 249 4 408 449 
Tilgang kj0pte driftsmidler 1 153 588 995 046 2 148 634 
Av an 
Anskaffelseskost 31.12.2017 1 239 200 1 153 588 4 164 295 6 557 083 
Akkumulerte avskrivinger 2017 309 800 864 045 1 173 845 
Bokf0rtverdi pr. 31.12.2017 929 400 1 153 588 3 300 250 5 383 238 

Arets avskrivninger (pr 31.12.2017) 309 800 864 045 1 173 845 

0konomisk levetid 5 ar 5 ar 5 ar 
A vskrivni ngsplan linerer Under arbeid, linerer 

ingen avskrivning 

1 BTO kj¢pte 8.12.2015 prosjektet Nyskapingsparken fra H¢gskolen i Bergen. Kj¢pesummen er f¢rt 

som en immaterie/1 eiende/. 

2 12017 startet BTO en merkevareprosess som fortsatt er under arbeid. Avskrivningen vii starte nor 

arbeidet er sluttf¢rt i 2018 

3 BTO har ogso i 2016 og 2017 investert i et nytt prosjektstyringssystem. 

lmmateriel/e eiendeler avskrives over 5 or 



Note 10 lnvesteringer i aksjer pr 31.12.20171

lnvesteringene i aksjer regnskapsfores etter kostmetoden. 

Regnskapstall Egenkapital Opprinnelig Nedskriving, I Balansef0rt 
(tall i 1000) 2 

siste ar Res. Siste Ar Forretnin(lskontor Eierandel 

Bergen Biomedisinske lnkubator Al 2016 55 -206 Bergen 100,00 % 
Catch Control AS 2016 117 -3 Bergen 100,00 % 
Neos�thetica AS Ntetablering 2017 Bergen 100,00 % 
Sum datterselskaf!!:.r 
TunichorAS 2016 267 -16 Bergen 33,33 % 
Pluvia AS 2016 3470 -1662 Bergen 40,50 % 
Nobesita AS 2016 3815 -285 Bergen 34,00 % 
Ecosmolt AS 6 2016 -1 -256 Bergen 33,33 % 
WellmerdAS 2016 64 0 Os 25,00 % 
NIK II 4 2017 120392 2132 Oslo 20,50 % 

Alden Cancer Therapy II AS 2016 1446 -1384 Bergen 34,00 % 
Quantidoc AS 2016 238 31 Bergen 29,22 % 
SeasmartAS 2016 1540 -787 Bergen 32,90 % 

AdaQAS 7 2016 -154 -339 Bergen 33,33 % 
Sum tilkn'iJJ_ede se/skae!!.r 
C02BIO AS 2016 -544 -605 lindas 12,50% 
Healthline AS 2016 65 -29 Rad0y 16,00% 
One2touch AS 2016 7791 -11719 Oslo 0,23% 
UniGeoAS 2016 176 -66 Bergen 11,66% 
MiniproAS 2016 6638 -686 Austevoll 0,60 % 
KitemillAs 2016 13821 -5942 Voss 0,56 % 
TeknomarAS 2016 195 -9 Strard 5,00 % 
Offshore Sensing AS 2016 2745 -43 Bergen 5,80 % 
NIK r.J 4 2017 53962 9749 Oslo 16,80% 
Dyrekassen AS 2016 1757 -2057 Bergen 5,80% 
Soundio AS 2016 886 -1511 Bergen 8,00 % 
Restdb AS 2016 1783 -1527 Bergen 8,10% 
Leieting AS 2016 1310 -1363 Bergen 6,40% 

\/Vi sub AS 9 2016 2024 -1486 Bergen 4,10% 
Greenstat AS 2016 5226 -2878 Bergen 2,90 % 
Lean Business International AS 2016 3128 142 Bergen 3,00% 
FFVAS 2016 22 -1 Bergen 12,50% 
Sarsia Seed Fond II AS Nyetablering 2017 Bergen 1,20% 
TicketCoAS 2016 4956 -2338 Bergen 0,40% 
Catapult Life Science AS 2016 245 -270 Oslo 2,30% 
Bergen Works AS Nyetablering 2017 Bergen 4,50% 
BergenBio AS 2016 153270 -129799 Bergen 0,00% 
Sum andre aksjer 

SumAksjer 

lnvesteringer foretatt med midler fra Pre-sakorn ordningen5 

Opprinnelig 

Aksjepostene inngar i tabellen over verdi 

Dyrekassen AS 1 000 005 

Soundio AS 1 000 003 

Restdb AS 1 001011 

Nobesita AS 1999 947 

Leieting AS 1 000 001 

Pluvia AS 2 496 120 

SeasmartAS 999 618 

WisubAS 
9 

1 500 018 

QuantidocAS 1 000 0 2 2  

Sensario AS 
8 

1 000 000 

Balansefort verdi 12 996 745 

verdi 
500 000 
120 000 

99 900 
719 900' 
120 100 

2 545 071 
2 025 821 

100 000 
25 000 

26 380 400 
102 000 

1 576 687 
1 736 930 

73 833 
34 685 842 

30 000 
20 000 

148 030 
15000 

199 880 
204 803 

10 000 
200 000 

15 070 438 
1 300 004 
1 100 002 
1 101 001 
1 100 321 
1 500 018 

200 000 
360 000 

8 000 
300 001 
199 985 
150 000 
100 050 

4 000 
23 321 533 

58 727 275 

ureal. tap 3 verdi 
-450 000 50 000 

120 000 
99 900 

-450 000 269 900 
120 100 

2 545 071 
2 025 821 

-100 000 
25 000 

26 380 400 
102 000 

1 576 6871 
1 736 930 

-50 000 23833 

-150 ooo 34 535 842 
30 000 
20 000 

148 030 
15 000 

199 880 
204 803 

10 000 
200 000 

15 070 438 
1 300 004 
1 100 002 
1 101 001 
1 100 321 

-1 346 153 153 866 
200 000 
360 000 

8 000 
300 001 
199 985 
150 000 
100 050 

4 000 
-1 346153 21 975 381 

-1946153 56 781123 

------ -- --· . . . 

Nedskriving, Balansef0rt 

ureal. tap 
3 

-1 346 153

verdi 

1 000 005 

1 000 003 

1001011 

1 999 947 

1 000 001 

2 496 120 

999 618 

153 866 

1 000 0 2 2  

1 000 000 

11650593 

1 Ved salg av aksjer, blir nettogevinst etter fradrag for pal¢pte kostnader tilbakef¢rt ti/ eiere iht. 

eierandel i BTO, aksjonc£ravtale el/er annen avtale som matte foreligge i hvert enkelt ti/Jelle. 
2Hvis arsta/1 ikke er oppgitt, er egenkapitalen basert pa stiftelsesdato/tidspunkt. Positive tall angir 

overskudd el/er positiv egenkapital. 
3Nedskrevet i 2010 (200000), 2016 (150000) og 2017 (100000) etter risiko-/verdivurdering 
4Rettighetshavers andeler er kostnadsf¢rt mot urealisert aksjegevinst og f¢rt i balansen som gjeld, jf.

note 6. 
5Se note 14 



6Nedskrevet i 2017 {100000} etter risiko-/verdivurdering 
7 Nedskrevet i 2017 {50000) etter risiko-/verdivurdering 
8Konvertibelt Ian 
9Nedskrevet ti/ aksjekurs ved siste emisjon. Pre-sakornlanet fro lnnovasjon Norge er nedskrevet med 

tilsvarende 

Note 11 Ansvarlig lanekapital og konvertible Ian 

BTO har gitt et ansvarlig Ian til CO2Bio AS (org nr 997616227) pa 250 200. 

BTO har gitt et ansvarlig Ian til ADAP AS (org nr 916122365) pa 60 000. 

BTO har gitt et konvertibelt Ian til LifeKeys AS (919444479) pa 50 000. 

BTO har gitt et konvertibelt Ian til Sensario As (913498402) med midler fra lnnovasjon Norge 

sin pre-sakorn ordning (se note 14) pa 1 000 000. 

Note 12 Pensjonskostnader, pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser 

Ved innskuddsplan 

Foretakets innskuddsordning er organisert i henhold til lov om innskuddspensjon. Ordningen 

omfatter 38 ansatte og premien utgj¢r 2 920 878,-. 

Ved ytelsesplan 

Selskapets ytelsesbaserte pensjonsordninger gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i 

hovedsak avhengig av antall opptjeningsar, l¢nnsniva ved oppnadd pensjonsalder og 

st¢rrelsen pa ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er fondert gjennom et 

forsikringsselskap. I tillegg har ledende ansatte en tilleggspensjon utover den generelle 

ordning. Ordningen er ufondert. 

Ytelsespensjoner er regnskapsfort basert pa IAS 19, dvs. at beregnet estimatavvik belastes 

direkte mot egenkapitalen. 

Selskapet endret regnskapsprinsipp for foring av pensjoner. lmplementeringseffekten er vist 

i kolonnen for 2016 

Naverdi av arets pensjonsopptjening 
Netto rentekostnad og forventet avkastning. 
Avkastning pa pensjonsmidler 
Periodisert arbeidsgiveravgift 
Andre pensjonskostnader 
Netto pensjonskostnad 

2 016 2017 

1095681 

136 368 

184 878 

79 143 

1 496 070 



Antall personer omfattet av ordningen 

Ytelsesbasert ordning: 
Aktive 
Pens·onister 
Totalt 

0konomiske forutsetninger (ytelsesbaserte ordninger) 

Di skonteri ngsrente 
Forventet l0nnsregulering 
Forventet pensjons0kning 
Forventet regulering av folketrygdens grunnbel0p (G) 
Forventet avkastning pa fondsmidler 

Aktuarmessige forutsetninger (ytelsesbaserte ordninger) 

Anvendt d0delighetstabell 
Anvendt uf0retariff 

Pal0pte pensjonsforpliktelser 
Pensjonsmidler (til markedsverdi) 
Periodisert arbeidsgiveravgift 
Estimatawik f0rt direkte mot egenkapital 
Netto pensjonsforpliktelse 

2 016 

32 
2 

34 

2 016 

2,6% 
2,5% 
2,3% 
2,3% 
3,6% 

2 016 

K2O13BE 
KU 

2 016 

-11 348 199
3842812
1 194 666

-6 310 721

Selskapet har to ytelsesbaserte ordninger (2016-tall i parantes): 

2017 

41 
1 

42 

2017 

2,4 % 
2,5% 
2,3% 
2,3% 
4,1 % 

2017 

K2O13BE 
KU 

2 017 

-11 430 575
4 798 419
-656 964

-7 289120

Avtale 84363 dekker ektefelle og barnepensjon med reserveoppbygging. Ordningen 

omfatter 38 personer. Netto pensjonsforpliktelser knyttet til denne avtalen er 1 972 837 (1 

422 981). 

Avtale 29073 er en lukket ytelsesordning og omfatter 4 person er. Netto 

pensjonsforpliktelser for denne ordningen er 5 316 283 (4 887 740). 

Note 13 Pantstillelser og garantier m.v. 

BTO har fatt bevilget en kassekreditt pa 7 000 000. Avtalen er sikret ved pant i driftstilbeh¢r 

og factoringavtale. 

Bokfort verdi pantesikrede eiendeler er 13 895 699. 

BTO har gitt en betalingsgaranti som medforer arlig utbetaling pa 100 000. Avtalen l¢per til 

NIK II selger sine aksjer i One2touch AS eller til BTO selger sine aksjer i NIK II (avhengig av hva 

som skjer forst). 



Note 14 (Z)vrig langsiktig gjeld 

lnnovasjon Norge har i 2015 fatt i op pd rag fra N�rings- og fiskeridepartementet a opprette 

en pre-sakornordning. Midlene skal tilfores som Ian til utpekte TTOer/inkubatorer*) som skal 

investere midlene i bedrifter som egenkapital. Lanet er rente og avdragsfritt og skal senest 

tilbakebetales etter 15 ar. Realisasjonsverdien av TTOen/inkubatorens aksjeposter kj¢pt med 

pre-sakornkapital ska I uten fradrag tilbakebetales til lnnovasjon Norge. Dersom 

realisasjonsverdien er lavere enn investert bel¢p, for eksempel ved konkurs, vii tapet pa 

investeringen bli ettergitt. 

BTO fikk tildelt pre-sakorn midler pa 8 millioner i 2015, 6 millioner i 2016, 4 millioner i 2017, 

totalt 18 000 000,-. 

En andel av aksjene i NIK II og NIK IV er avsatt til rettighetshaverne etter avtaler og fordeler 

seg slik: 

avsatt til UiB 
avsatt til Heise Bergen 
avsatt til Havforskingsinstitutet 
Sum 

Gjeld ti! lnnovasjon Norge ifm pre-sakommidler 
Andel aksjer i NIK II og NIK IV avsatt til rettighetshavere: 
Sum 0vrig langsiktig gjeld 

NIKII 
1 759 090 

946 154 

8 344 590 

11 049 834 

NIK IV Sum 
2 850 000 4 609 090 

2 955 761 3 901 915 

8 344 590 

5 805 761 16 855 595 

2 017 2 016 

18 000 000 14 000 000 

16 855 595 13 423 596 

34 855 595 27 423 596 

*) Teknologioverf¢ringskontorer {TTO-er) defineres ofte som se!skap som heft el/er de/vis er eid av en 

el/er flere offentlig finansierte forskningsinstitusjoner, el/er som i henhold ti! avtale pa vegne av slike 

institusjoner forvalter rettigheter ti/ kommersie/1 utnyttelse av forskningsresultater og ideer generert 

av disse. 

Note 15 Levering av tjenester i forbindelse med kliniske studier for Heise 

Bergen 

BTO leverer tjenester til Heise Bergen i forbindelse med klinisk behandlingsforskning/kliniske 

studier hvor forskningsprotokoll prim�rt er utarbeidet av en kommersiell akt¢r. 

BTO administrer studiene i forhold til de kommersielle akt¢rene. BTO fakturerer akt¢rene 

pa vegne av Heise Bergen. De ¢konomiske transaksjonene gar via en bankkonto hos BTO 

som er pantsatt til fordel for Heise Bergen. Kundefordringer som skyldes fakturering pa 

vegne av Heise Bergen er merket spesielt. Utestaende mot Heise Bergen er regulert med en 

egen mellomregningskonto. 

BTO har ingen kredittrisiko i forhold til de nevnte kundefordringene. 



Note 16 Transaksjoner og mellomvcerende med ncerstaende parter 

Resultatmessige transaksjoner med ncerstaende parter: 

Transaksjon/transaksjonsgruppe 1) 
Motpart Universitetet i Bergen som eier 33,43% av BTO 
Tjenestekj0p Qnkludert administrasjon av kliniske studier) 
Diverse inntekter 
Tilskudd Iii forskning Fomy2O2O programme! (Norges Forskningr.id) 
Diverse kostnader 
Motpart Heise Bergen som eier 33,43% av BTO 
Tjenestekj0p Qnkludert administrasjon av kliniske studier) 
Diverse inntekter 
lilskudd tiJ forskning Fomy2020 programme! (Norges Forskningl"ad) 
Diverse kostnader 
Motpart Havforskningsinstituttet som eier 14,52% av BTO 
Tjenestekj0p 
Diverse inntekter 
Tilskudd til forskning Fomy2020 programme! (Norges Forskningr3d) 
Diverse kostnader 
Motpart SIVA som eier 13,56% av BTO 
Stl1rtte til drift av inkubator og annen prosjektsWtte 
Motpart Hogskolen pa Vestlandet som eier 3,82% av BTO 
l]enestekj0p 
Diverse innlekter 
Diveerse kostnader 
Motpart Norges Handelshoyskole som eier 1,23% av BTO 
Tjenestekj0p 
Sum 

Kommentarer til postene Tilhcrer resultatlinje 

Sa!gsinntekt 
lnk!uderert tilskudd fra biotek-programmet (NFR) Andre lnntekter 

Annen driftskostnad 
lnkluderer viderefordeling avlisensinntekter Annen driftskostnad 

Salgsinntekt 
Refusjoner i forbindeLse med kliniske studier og prosjektinntekter Andre inntekter 

Annen driflskostnad 
lnkluderer viderefordeling av lisensinntekter Annen driftskostnad 

Salgsinntekt 
lnkluderert tilskudd fra biotek-programmet (NFR) Andre lnntekter 

Annen driftskostnad 
Diverse kostnader Annen driftskostnad 

Andre lnntekter 

Salgsinntekt 
Andre inntekter 
Annen driftskostnad 

Sa!gsinnlekt 

1Alle transaksjoner er inkludert mva og er sortert pa fakturadato 

Ytterligere forklaring pa transaksjoner med nierstaende parter: 
Tjenestekj0p: BTO sine eiere kjo,per tjenester av Bergen Teknologioverio,ring AS 

2017 

9 537 000,00 
1 329 857,18 
(5 571 022,50) 
(1 255 756,80) 

11 462 692,26 
2 389 066.40 

(291 594,00) 
(237 587,57) 

2 178 125,00 
185 098,00 

(2 764 292,00) 

3 700 000,00 

1 025 000,00 

(15 930,58) 

225 000,00 
21 895 655 ,39 

2016 

8 960 000,00 
2 035 483,52 

(6 751 603,71) 
(51 284 338,52) 

8 025 011,21 
929 463,94 

(501 720,00) 
(216 515,20) 

2 125 000,00 

(2 872 051,00) 

1 500 000,00 

1 025 000,00 

226 865,00 
(326 275.42) 

162 500,00 
(36 9 63180,18) 

Tilskudd fra Biotek program met: BTO AS er partner og vare eiere er prosjektleder for prosjekter finansiert gjennom Biotek programme! Iii Norges 
Forskningsrad. Prosjektleder administrerer o,konomien og betaler partneme etter avtale. 

Tilskudd ti/ forskning Fomy 2020: BTO er prosjektleder og vare eiere (og andre) er partnere. for prosjekter finansiert gjennom Fomy2020 programme! til Norges 
Forskningsrad. BTO administrerer o,konomien og betaler partneme etter avtale. 

St0tte ti/ dekking av patentkostnader: 
Fordeling av Lisensinntekter: 

BTO handterer prosjekter pa vegne av sine eiere. Dette er sto,tte til a dekke patentkostnader BTO har hatt for prosjektene. 
BTO handterer lisenser pa vegne av eieme. Lisensinntekter fordeles etter avtale. 

Mellomva2rende med ncerstaende parter: 

Kundefordringer mot: 

Universitetet i Bergen 

Heise Bergen 

Havforskningsinstituttet 

H0gskolen pa Vestlandet 

Sum 

Leverand0rgjeld til: 
Universiteteti Bergen 
Heise Bergen 
Sum 

St0rsteparten er partnerinntekter ( 

Annen kortsiktig gjeld (netto bel0p) til: 

Heise Bergen 

33.43 % 
33.43 % 

Partnerinntekter (Ira prosjekter Ira NFR) lkke fakturert i 2017 betales nar midlene Ira NFR kommer i 2018 

UiB 

lkke viderefordelte lisensinntekte. konvertert til aksjer eller i pavente av utbetaling 

Partnerinntekter (Ira prosjekter Ira NFR) lkke fakturert i 2017 betales nar midlene Ira NFR kommer i 2018 

Havforskningsinstituttet 

lkke viderefordelt gevinst av aksjesalg 
Partnerinntekter (Ira prosjekter Ira NFR) lkke fakturert i 2017 betales nar midlene Ira NFR kommer i 2018 

Sum 

2017 

1558 233 

1 061 492 

729 629 

0 

3 349 354 

2017 
(3 851 369,00) 

(1 291,00) 
(3 852 660,00) 

2 017 

(3 405 941,00) 

(1 448 108,00) 

(5 273 802,46) 

(750 000,00) 
(1 008 796,00) 

(11 886 647,46) 

2016 

545 223 

498 996 

1 062 500 

1 456 853 

2106719 

2016 
(3 410 028,25) 

(580 295,7 4) 
(3 990 323,99) 

2 016 

(291 594,00) 

(1 456 933,50) 

(750 000,00) 

(2 764 292,00) 

(5 262 819,50) 



Kontantstrnmanalyse 

Kontantstreimmer fra operasjonelle aktiviteter 

Driftsresultat 

Avskriving 

Endring i kundefordringer 

Endring i andre fordringer 

Endring i leverand0rgjeld 

Endring i offentlige avgifter 

(A) Netto kontantstr0m fra operasjonelle aktiviteter 

Kontantstreimmer fra investeringsaktiviteter 

Kj0p av driftsmidler 

Endring i finansielle anleggsmidler 

(Bl Netto kontantstr0m fra investeringsaktiviteter 

Kontantstreimmer fra finansieringsaktiviteter 

lnnbetaling fra aksjonaerer 

End ring kortsiktig gjeld, eksklusiv leverand0rgjeld 

Endring langsiktig gjeld 

Netto finansinntekt/(-kostnad) 

(C) Netto kontantstr0m fra finansieringsaktiviteter 

+/- = positiv/negativ likv.virkning 

(E) Netto end ring i bankinnskudd, kontanter og lignende (A-B+/-C+/-D) 

(F) Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende ved eeriodens beg�nnelse 

Beholdning av bankinnskudd, kontanter o.l. ved eeriodens slutt (F+/-E) 

2017 

Bel0p i NOK 
, 

-4 508 316 

2 169 820 

1 410 091 

-2 384 588

5 195 894

-864 126 

1 018 775 

-5 528 744 

-8 053 088 

-13 581 832

7 171 136 

7 799 294 

3 863 406 

18 833 837 

6 270 780 

10 534 652 

16 805 431 

2016 2015 

Bel0p i NOK Bel0p i NOK 

13 195 278 929 105 

1 608 768 390 254 

-1 891 242 -3 786 392 

-14 150 720 -1 370 665 

-434 341 7 921 049

2 823 431 -27 464

1 151 174 4 055 887 

-2 454 641 -5 831 753 

-14 936 191 -10 985 381

-17 390 832 -16 817 134 

7 549 897 2 000 130 

-5 456 537 15 790 696 

6 005 962 8 000 219 

-94 395 4 855 708 

8 004 926 30 646 754 

-8 234 732 17 885 507 

18 769 385 883 879 

10 534 652 18 769 385 
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon 

Vi har revidert Bergen Teknologioverføring AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 446.245. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling 
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av 
viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets resultater og 
kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler 
og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre 
øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer 
ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. 

Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt 
å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Styrets og daglig leders ansvar for ~rsregnskapet 
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for 
å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. 

Oeloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are 
legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as .. Deloitte Global .. ) does not provide services to clients. 
Please see www.deloitte.no for a more detailed description of DTTL and its member firms. 

© Deloitte AS 
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Deloitte. side 2 
Uavhengig revisors beretning til 
generalforsamlingen i Bergen 
Teknologioverføring AS 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av jrsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, 
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå 
som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den 
enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne 
foretar basert på årsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshand linger for å håndtere slike 
risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er 
høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære 
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern 
kontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshand linger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en 
mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene 
og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig 
usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til 
fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i 
revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, 
dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om 
årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil 
datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at 
selskapet ikke fortsetter driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, 
og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte 
som gir et rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll blant annet om det 
planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også 
informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle 
svakheter av betydning i den interne kontrollen. 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
Konklusjon om jrsberetningen 
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 i samsvar med lov og forskrifter. 
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Konklusjon om registrering og 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 ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering 
og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i 
Norge. 

Bergen, 13. april 2018 
Deloitte AS 

~Øhn~ 
Bjørn Lyse Opdal 
statsautorisert revisor 



Styrets beretning for 2017 for Bergen Teknologioverf0ring AS 

Selskapets virksomhet 
Selskapets virksomhet er a foresta forvaltning og kommersialisering av selskapseiemes og 

andre offentlige innretningers immaterielle rettigheter og ideer knyttet til forskningsresultater 

og forskningsprosesser. Selskapets virksomhet skal videre bidra til kommersialisering av ideer 

fra rneringslivet og inkubatorvirksomheten. Selskapet opererer i skjreringsflaten mellom 

akademia, offentlig virksomhet og nreringslivet (industrielle og finansielle) og ma tilstrebe a ha 

tett kontakt og samarbeid med alle disse akt0rene. De ulike klyngesatsingene i regionen er 

eksempler pa slike skjreringsflater, og hvor selskapet b0r vrere en akt0r. Virksomheten skal ha 

som formal a sikre kommersialisering, anvendelse og overforing av forskningsresultater og 

oppfinnelser til bredest mulig bruk og nytte i samfunnet. Selskapet skal utfore utredning, 

radgivning, forvaltning og administrativ oppfolging i forbindelse med dette. Selskapet kan ogsa 

st0tte aktiviteter knyttet til innovasjon i forbindelse med bade prosjekter og prosesser som ikke 

enda har nadd fasen for kommersialisering. 

Selskapet kan opprette og delta i andre selskaper, stiftelser eller andre samarbeidstiltak for a 

ivareta sitt formal. Selskapet kan etablere og helt eller delvis eie aksjer i aksjeselskaper hvor 

kommersialisering av forskningsresultater og innovasjon skjer. Etablering eller erverv av aksjer 

i selskaper med virksomhet som ikke er knyttet til kommersialisering av forskningsresultater 

eller innovasjon krever forutgaende godkjennelse av generalforsamlingen. 

Selskapet kan innga samarbeidsavtaler og selge kommersialiseringstjenester og andre 
administrative tjenester til andre offentlige innretninger enn selskapseieme, samt selge slike 
tjenester til private aksjeselskaper. 

Selskapet kan ogsa drive med administrasjon av medisinske studier der utprnving av legemidler 
kan innga pa oppdrag fra universiteter, helseforetak og legemiddelindustri. 

Eieme av BTO er Heise Bergen (33,43 %), Universitetet i Bergen (33,43 %) og 

Havforskningsinstituttet (14,52 %), Siva SF (13,56%), H0gskolen pa Vestlandet (3,82%) og 

Norges Handelsh0yskole (1,23%) 

Selskapet har ogsa etablert samarbeid med Christian Michelsen Research (CMR), Norsk 

institutt for forskning pa emrering og sj0mat (NIFES, som fusjonerte med 

Havforskningsinstituttet 1. januar 2018), Uni Research AS, Haraldsplass Diakonale sykehus, 

Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane, Heise Fonna, Sjukehusapoteka Vest, Nansen Senteret og 

Nofima Ingredients (avd. Bergen) for utredning og oppfolging av kommersialiserbare 

forskningsresultater. 

Siden BTO ble stiftet i desember 2004 har selskapet styrket kompetanse og stab. 

Pr. 1.1.2017 hadde selskapet 3 5 fast ansatte, herav 2 i reduserte stilling er. I till egg var det 

tilknyttet i overkant av 1 arsverk med studenter som praktikanter pa timebasis. Gjennom aret 



har BTO hatt 12 praktikanter pa l0nningslisten, 6 hvert halvar. 2 ansatte var i fodselspermisjon 

i 2017. 1 person gikk ut i pensjon i 2017. 

Sykemeldte har blitt fulgt opp iht. retningslinjene fra NA V og HMS. 

Det ble utfort 37,1 arsverk i 2017. Ved arets slutt hadde BTO 44 fast ansatte, inkludert 5 i 

midlertidige stilinger, 2 trainees og 2 i reduserte stillinger. I tillegg var det tilknyttet i overkant 

av 1 arsverk med studenter som praktikanter pa timebasis. 

Fortsatt drift 

Styret mener at forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og arsregnskapet for 2017 er satt 
opp under denne forutsetningen. 

Arbeidsmilj0 

Det er ikke registrert skader eller ulykker av alvorlig karakter pa arbeidsplassen i 2017. 

Selskapet forer oversikt over sykefravrer iht. lover og forskrifter. Det samlede sykefravreret for 

2017 utgjorde 2,91 % for egne ansatte, og 3,3 % nar vi tar med omsorg for barn etc. 

Vi er oppmerksomme pa at l0sningen med apent landskap kan skape nye utfordringer rnht. 

HMS. 

BTO inngar i universitetets bedriftshelsetjeneste gjennom egen avtale. Langtidssykemeldinger 

blir handtert iht. gjeldende rutiner med HMS og NA V, og BTO mottar l0nnsrefusjoner fra NA V 

og forsikringsselskap. 

Arbeidsmilj0et blir ellers ivaretatt av eget valgt verneombud som sammen med adm. direkt0r 

gjennomforte obligatorisk vernerunde i 2017. Ansatte og ledelsen samarbeider kontinuerlig for 

forbedring av arbeidsmilj0et. Selskapet har etablert milj0skapende tiltak som kaffe- og 

fruktordning etc. og har opprettet en egen velferdskomite. Videre stimulerer virksornheten sine 

ansatte til fysisk trening ved a subsidiere treningsavgifter inntil en bestemt sum pr. ar og ved a 

oppfordre til trening 1,5 time per uke i arbeidstiden. 

BTO har i 2017 inngatt avtale om behandlingsforsikring av sine ansatte. Malsetningen er a gi 

de ansatte rask tilgang til behandling, som kan bidra til a redusere bedriftens kostnader ved 

sykdom og skade. 

Kj 0nns balanse 

Ved utgangen av 2017 utgjorde kvinneandelen 59 % av de faste og midlertidig ansatte ved 

BTO, dette er opp fra 57% i 2016. Kvinneandelen i BTO sitt styre er pa 44,4%. 

Gjennomsnittsl0nnen til kvinner er ved arets slutt 81 % av menns l0nn nar en ser bort fra daglig 

leder. Dette er en reduksjon fra 87 % i 2016. Endringen skyldes at 4 av 6 midlertidige ansatte 

er yngre kvinner i junior stillinger. For samme stillingskategori praktiseres likel0nn. Ved 

tilsettinger i BTO har, og vil likestilling bli tatt hensyn til, noe vi ogsa tilstreber ved arlige 

l0nnsoppgj0r. 

Ytre milj0 



Selskapet driver ikke virksomhet eller aktiviteter som antas a pavirke det ytre milj0 i betydelig 

grad. Selskapet inngar i returordning for kartong og papir. 

Finansiell risiko 
-Resultatrisiko: Sluttproduktet til BTO som over tid genererer positive resultater og positiv

egenkapital, er ideer som ender opp som selskap og/eller lisensavtaler. Det er vanskelig a

forutsi hvilke ideer som vil lykkes og tidspunkt for kornrnersialisering av disse. Dette betyr at

selskapets resultater vii svinge fra ar til ar. BTO har fokus pa tiltak som kan bedre selskapets

driftsresultat ( ex lisensinntekter) for a redusere risikoen for negative resultater

-Likviditetsrisiko: BTO sine driftsinntekter folger et noenlunde fast m0nster hvert ar, med noen

store innbetalingstopper. Driftskostnadene vii normalt vrere jevnt fordelt over aret, men ogsa

her kan man ha store utbetalinger konsentrert over korte perioder. Dette m0nsteret kan skape

likviditetsutfordringer for selskapet. Risikoen er handtert ved kontinuerlig oppfolging av

likviditetsprognoser, sarnt at man har etablert ordninger for kortsiktige trekkrettigheter med

selskapets bank.

-Balanserisiko: 80 % av anleggsmidlene i BTO er investeringer i aksjer og andeler i fond. Disse

er regnskapsfort etter kostmetoden og nedskrevet dersom en risiko-/verdivurdering tilsier det.

Selv om verdsettelsen er konservativ, og portefoljen er diversifisert, sa innebrerer dette en

balanserisiko ( egenkapitalrisiko) for selskapet. Portefoljen bestar av oppstartselskap og er lite

likvid.

-Kredittrisiko: BTO drifter flere inkubatorer og kontorfellesskap med som i 2017 hadde 85

leietakere og arlige leieinntekter pa 4 millioner kroner. Erfaringene sa langt er at kredittrisikoen

er begrenset. For a redusere risikoen har man etablert gode fakturerings- og pu1Terutiner.

-Valutarisiko: BTO har valutarisiko hovedsakelig som folge at man kj0per tjenester fra

utenlandske patentkontorer og patentadvokater. Selskapet har en eksponering rundt 350 000

kroner ved en endring i valutakursene pa 10%. Det er ikke vurdert som hensiktsmessig a

valutasikre denne risikoen.

Styrets vurdering er at selskapets finansielle risiko er forstatt og handtert av administrasjonen 

pa en tilfredsstillende mate. 

Stilling og resultat 
Regnskapet viser ved utgangen av 2017 et overskudd pa 446 245 kroner etter skatt. 

BTO sine resultater for 2017 vurderes som gode. Budsjettert arsresultat var pa+ 2 millioner 

kroner, som inkluderte 7 millioner kroner i finans og lisensinntekter. Resultatbidraget fra disse 

postene endte opp pa 4 millioner kroner. Arsresultatet pa 446 245 kroner er tilfredsstillende sett 

i sarnmenheng med det negative avviket fra disse postene pa 3 millioner kroner. 



Som en konsekvens av at BTO ikke lengre er et lite selskap etter regnskapsloven har man endret 

prinsipp for behandling av pensjon i regnskapet. Implementeringen av ny regnskapsmessig 

behandling av de ytelsesbaserte pensjonsordningene hadde en negativ effekt pa egenkapitalen 

pr 31.12.2016 pa -4,8 millioner kroner. Resultateffekten i 2017 fra omleggingen var pa -0,4 

millioner kroner. 

Selskapet har en egenkapitalandel pa 30,2%. 

Aktiviteten pa alle forretningsomradene 0kte i 2017. Selskapet har hatt rekord i antall 

finansierte prosjekter og prosjektinntekter. Brutto inntekter (ex lisensinntekter) 0kte med 45% 

fra 2016 til 2017. 

Selskapet har i 2017 investert 3,4 millioner kroner i driftsmidler og 2,1 millioner kroner i 

immaterielle eiendeler (prosjektstyringssystem og merkevareprosess). 

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen med tilh0rende noter 

fyllestgj0rende informasjon om driften og om stillingen ved arsskiftet. Det er ikke inntradt 

forhold etter regnskapsarets utgang som etter styrets syn har betydning for bed0mmelsen av 

regnskapet. 

Styret foreslar at overskuddet legges til egenkapitalen. Opptjent egenkapital pr 31.12.2017 er 

denned 26 980 932 kroner. 

Selskapets utsikter 

Det er stor fokus pa nyskaping og innovasjon hos eieme og i resten av samfunnet. Selskapet 

har mange spennende prosjekter i portefoljen med stort 0konomisk og samfunnsnyttig 

potensial. Engasjementet inn mot grlindersegmentet har 0kt prosjekttilfanget betydelig, noe 

som ogsa gir 0kt synlighet og attraktivitet for investormilj0 og andre ressurser. 

BTO fungerer i dag som et godt verkt0y for eieme og partnemes innovasjonsaktivitet. Stadig 

bedre inteme systemer gir effektiviseringsgevinst og kvalitetsforbedring. 

Samarbeidet med rneringsklyngene fungerer stadig godt til stor nytte for alle parter. 

Selskapets natur gj0r at det alltid er risiko forbundet med selskapets virksomhet, man vet ikke 

hvilken teknologi som vil sla til eller nar en transaksjon landes. Selskapet har over ar bygget 

opp egenkapitalen og vil ogsa tale ar som ikke er sa gode. 



Bergen, 13.04.2018 

Styret for Bergen Teknologioverforing AS 

Kjell Bernstn2:1m Anne Skarstein 

�� �-:tcJUL,
Anne Marit Blokhus Clara Gram Gje

_
sd_a_l _____ Jarle Holberg

Gro Anita Fonnes Flaten Helge Thorbj0rnsen Dag Finne 
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Selskapets virksomhet 
 
Studentkulturhuset i Bergen AS (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 stiftet 23. januar 1995 og har sitt sete i Bergen. Aksjeselskap forvalter huset 
på vegne av eierne Universitetet i Bergen. Styret i Selskapet består av en representant fra 
Universitetet i Bergen, en representant fra Studentsamskipnaden i Bergen og tre 
representanter fra Det Akademiske Kvarter (Kvarteret). Kvarteret, som eier en tredjedel av 
aksjene, er en selvorganisert studentforening drevet på idealistisk basis med egen 
generalforsamling. Denne velger Kvarterets styre som er sammenfallende med den daglige 
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 Bergen og Det Akademiske Kvarter. 
 
Selskapets aksjekapital består av tre aksjer á 35.000 kroner, hvorav hver aksjonær har én 
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 9 styremøter, og det har blitt behandlet 18 saker. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Styrets sammensetning 
 
PR. 01.01.2017    FRA 01.06.2017 
 
STYRELEDER     STYRELEDER 
Sigrid Gausen (DAK)                      Anette Arneberg (DAK) 
 
ØVRIGE MEDLEMMER    ØVRIGE MEDLEMMER 
Hanne Waldrop (DAK)              Linn Thea Tronrud(DAK) 
Ola Fredenlund (DAK)              Sunniva Ingholm (DAK) 
Ingvild Greve (UiB)    Ingvild Greve (UiB) 
Erik Næsgaard (SIB)    Erik Næsgaard (SiB) 
 
VARAMEDLEMMER      VARAMEDLEMMER 
Bia Sjøvoll (DAK)              Charlotte Horsfjord Aune (DAK) 
Cecilie Helene Juvik (DAK)             Martin Corneliussen (DAK) 
Ørjan Vågstøl (SiB)                                    Ørjan Vågstøl (SiB) 
Sven-Egil Bøe (UiB)                       Sven-Egil Bøe (UiB) 
  
 
Styrets beretning 
 
Disponering av årsresultat 
Selskapet vedtekter fastslår at selskapet ikke har erverv til formål, og det skal ikke betales 
utbytte til aksjonærene. Alle midler opptjent i huset, skal benyttes i huset. 
 
Regnskapet for 2017 viser et negativt resultat på minus kr. 656 356,- før skattekostnad. 
Resultat etter skatt er på minus kr. 516 647,- 
 
Organisasjon og personale 
Inghild Brun er ansatt som Kjøkkensjef i 100 % stilling. Khiem Duc Tran ble ansatt 17. april 
2017 som ny Administrativ leder i 100% stilling.  
 
I tillegg er 15 driftsledere ansatt i 30% stilling. 
 
Arbeidsmiljø 
Blant de ansatte har sykefraværet vært minimalt. 
 
Kjønnsfordeling 
Selskapet etterstreber minimum en tredjedel representasjon av hvert kjønn i styret. 
 
Forskning og utvikling 
SKiBAS har som satsningsområde å øke kompetansen til de frivillige ved Det Akademiske 
Kvarter.  
 
Bedriftens påvirkning av det ytre miljø 
Bedriften påvirker ikke sitt ytre miljø nevneverdig. 
 
 
 
 



 

 

Utsiktene fremover 
I 2017 har vi hatt flere spennende prosjekter. NRK har hatt produksjonen Eides Språkshov 
i Tegleverket. Det har vært fokus på digitalisering, ved å for eksempel opprette en ny 
personaldatabase. Det har også bli startet spennende konseptutvikling, for eksempel ved 
Tønnetorsdag i Halvtimen.  
 
Det har vært en nedgang i salgsinntekter, og organisasjonen har gått i underskudd. Det har 
blitt kuttet i kostnader så langt det rekker, men det er nå belegg for å snu den negative 
trenden i salgsinntekter og dekningsbidrag.  
 
Det er viktig at man har fokus på konseptutvikling og kulturell innovasjon på huset. Her er 
det spesielt viktig at hver enkelt bar og skjenkepunkt utvikler konsepter i takt med tiden og 
hva publikum vil ha. Dette arbeidet er påbegynt, men må fullføres. Videre er det også viktig 
at vi opprettholder det gode samarbeidet med driftsorganisasjonene som er ansvarlig for 
øvrige arrangement på huset, samtidig som man må gi tydelige tilbakemeldinger. 
 
 
Fortsatt drift 
Styret og daglig leder mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift til grunn 
ved avleggelsen av årsregnskapet for 2017.  
 
 
 
 

 


























