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Fastställelseintyg
Undertecknad verkställande direktör i Krinova AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen
överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2015-04-09.
Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.
Kristianstad 2015-04-09
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Krinova AB, 556572-8812 får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2014.

Allmänt om verksamheten
UPPDRAG
Krinova är nordöstra Skånes innovationsarena och science park och en mötesplats för människor, företag och
idéer. På Krinova, strax intill Högskolan Kristianstad, erbjuds en kreativ tillväxtmiljö med innovationsarena för
stöd i utvecklings- och innovationsarbete, skräddarsydda konferenser och flexibla kontorslokaler. Målet är att ha
minst 110 hyresgäster i parken och en konferens- och mötesverksamhet med drygt 23 000 besökare per år (att
uppnås till 2018). Krinova AB:s övergripande uppdrag är att öka Kristianstadsregionens attraktionskraft och
tillväxt. I Krinovas roll ingår att rigga projekt mellan akademi, offentlig verksamhet och näringsliv som kan leda till
nya affärsidéer eller innovationer. Krinovas profilområde mat miljö hälsa speglar Kristianstadsregionens
näringsliv och Högskolans Kristianstad kompetensområden. I Krinovas innovationsarena erbjuds både nya och
befintliga företag stöd och verktyg som ska ge fler och mer innovativa företag.
Krinova Incubator & Science Park är en av landets drygt 70 inkubatorer och science parks, där samverkan
mellan företag, organisationer, högskola och samhälle främjar innovationer, utveckling och tillväxt. Krinovas
verksamhet delas upp i tre områden, (vilket också överensstämmer med den definition som
branschorganisationen SISP har för att klassa verksamheter som inkubator och science park):

- En innovationsarena med stöd till kunskapsintensiva tillväxtföretag
- En plattform för utvecklings- och innovationsprojekt (för Krinova inom mat miljö hälsa)
En viktig roll är att identifiera framtidens utmaningar för hållbar tillväxt i gränslandet mellan områdena mat, miljö
och hälsa. Utmaningar som kan bli nya innovationer att utveckla tillsammans med näringsliv, forskning och det
offentliga. Genom Krinova får idéerna stöd och möjlighet att växa till livskraftiga verksamheter. Här kopplas lokalt,
regionalt och globalt perspektiv samman och verksamheten bidrar till att Skåne år 2020 ska ha utvecklats till en
av Europas mest innovativa regioner. Under 2014 gjordes en s.k. peer review, en referentgranskning, av alla
science parks i Sverige. I omdömet av granskningen beskrivs Krinova ligga i internationell framkant.
ÄGARE OCH STYRELSE
Krinova AB ägs till 40 % av Kristianstads kommun, till 40 % av kommunens dotterbolag Kristianstads
Industribyggnads AB och till 20 % av Högskolan Kristianstad Holding AB. I styrelsen finns näringslivet
representerat med 3 av 7 platser, inklusive ordförandeposten. Kommundirektören innehar viceposten och
högskolans rektor ingår i styrelsen. Styrelsen fick under året tre nya ledamöter: Ordförande Martin Johansson VD SVP AB, vice ordf. Åsa Simonsson - Strategisk planeringschef Kristianstads kommun och Johan Möllerström
VD Malmbergs Water AB.
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VERKSAMHET
Mötesplats

Krinovas mötes- och konferensverksamhet hade under 2014 ca 20 000 besökare till 1 100 aktiviteter. Konceptet
Brain Food, med mat som förstärker hjärnas produktivitet, har varit uppskattat och kommer att utvecklas
ytterligare. I början av 2015 lanseras en Krinova-app som ska underlätta kommunikationen och förbättra servicen
för besökare och hyresgäster. Drygt 90 företag hade i december 2014 sin hemvist på Krinova Incubator &
Science Park. Under 2014 expanderade Krinova i ytterligare två närliggande kommunala fastigheter, vilket gett
plats för nya hyresgäster i den annars fullbelagda parken. Inkubatorvåningen byggdes under hösten 2014 ut i en
sista etapp av två, vilket gett plats för fler nystartade företag. Arbetet med att ta fram en Campus-plan har inletts
av Högskolan Kristianstad. Arbetet utförs av Akademiska Hus och är strategiskt viktigt även för Krinova och
Kristianstads kommun eftersom det också blir en del av den plan för hur området ska utvecklas i framtiden.

Krinova har tagit fram illustrationen ovan för att visa på en möjlig utveckling för parkområdet fram till år 2025.
Innovationsarenan

Sedan januari 2013 är innovationsarenan (tidigare kallad inkubatorn) en del av Krinovas verksamhet med en årlig
basfinansiering från Skåne Nordost, som utgörs av de sex kommunerna Bromölla, Östra Göinge, Osby,
Hässleholm, Hörby och Kristianstad. I innovationsarena erbjuds både nya och befintliga företag inom nordöstra
Skåne stöd och verktyg som ska ge fler och mer innovativa företag. Under 2014 har inflödet till
Innovationsarenan varit stort och sedan starten i januari 2013 har drygt 60 företag fått hjälp av
Innovationsarenan. Vid årsskiftet 2014/2015 ingick 17 sk IBOs (innovationarena objects) i inkubatorprogrammet.
Ytterligare 44 IBOs var i en förinkubatorprocess.
Innovationsarenan erbjuder olika typer av stöd:
- Inkubation stöd för att utveckla en hållbar affärsmodell och starta ny verksamhet
- Öppen innovation stöd för befintliga företag att innovera genom samverkan med tex forskare, studenter och
företag med kompletterande kompetenser, erfarenheter och nätverk.
- Acceleration- stöd för företag att kunna växa.
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Ett exempel på hur Krinova arbetat med öppen innovation är Hack för Maten där Krinova i september var
medarrangör till ett av Europas första mathackathon. Under 48 timmar samlades människor med olika bakgrund
och kompetenser och skapade flera lovande affärskoncept som svar på utmaningen Lets build the future of
sustainable food. Inom förinkubator-satsningen Inkubation för offentlig innovation, som Krinova driver
tillsammans med Högskolan Kristianstad, vänds samhällsutmaningar till nya innovationer. Krinova har under året
förfinat tjänsten TOY (Team of Young Professionals) där företag som har en utmaning kan få hjälp av
nyutexaminerade studenter som anställs på Krinova under 10 veckor för att utforska utmaningen och för att
utveckla koncept för möjliga lösningar.
Projektplattform

Krinovas profilområde mat/miljö/hälsa speglar Högskolan Kristianstads kompetensområden och Kristianstads
näringsliv. En viktig del i Krinovas verksamhet är de många projekt som initieras och drivs inom profilområdet
genom extern projetkfinansiering. Projekten genererar ny kunskap och värdefulla lokala, nationella och inte minst
internationella kontakter och nätverk. Mycket spännande händer inte minst där profilområdena mat miljö hälsa
överlappar varandra. I rollen som science park har man uppgiften att rigga samverkansprojekt mellan akademi,
offentlig verksamhet och näringsliv. Under 2014 löpte bland annat följande projekt:
TransforMAT har under olika namn och med olika projektupplägg och inriktningar varit en verksamhet inom
Krinova Incubator & Science Park sedan 2007. Målgruppen har varit densamma för projekten - småskaliga
livsmedelsförädlare i Skåne. Huvudfinansiär har Länsstyrelsen Skåne varit. Nätverket har successivt vuxit och i
december 2014 uppgick det till 850 skånska matföretgare. TransforMAT kan beskrivas som en katalysator som
med utbildning, rådgivning och coachning erbjudit skånska matföretagare hjälp till utveckling och växt.
Radikal innovation för nya dryckeskoncept startade i oktober 2013 och löper tom februari 2015. Projektet
ligger i linje med visionen för skånsk dryckesstrategi, att Skåne ska vara Nordens ledande dryckesregion år
2020. Med utgångspunkt i radikal innovation har Krinova tagit ett bredare grepp för att ta fram en
utvecklingsmodell där målet är att utveckla nya mer innovativa dryckeskoncept. En viktig del i innovationsarbetet
har varit den genom projektet etablerade kompetenspool av människor med utländsk bakgrund och med
erfarenhet av livsmedel. Från kompetenspoolen har lämplig kompetens och bakgrund matchats med
småföretagare och rådgivare där alla sen samarbetar i en experimentverkstad för att utveckla nya drycker och ta
dem till markand. Länsstyrelsen i Skåne har finansierat projektet, som varit mycket framgångsrikt, med nya
produkter ute på marknaden inom 2 månader.
A changing climate for business är ett projekt som utvecklat en metod för att beskriva direkta och indirekta,
positiva och negativa ekonomiska konsekvenser av klimatförändringar för näringslivet i Sverige. Metoden har
applicerats på specifika företag inom framför allt livsmedelsnäringarna i Skåne. Sju företag har deltagit i arbetet
och har presenterat en individuell företagsrapport. Projektet har finansierats av Sparbanken 1826
utvecklingsstiftelse, Länsstyrelsen i Skåne län, Region Skånes Miljövårdsfond samt i ett separat delprojekt av
Jordbruksverket. Projektet har drivits i nära samarbete med Tyréns AB, Stockholm Environment Institute samt
MISTRA Swecia vid Lunds Universitet.
Knowledge transfer between science and companies in regards to green technologies är ett
samarbetsprojekt med regionen Podkarpacie Country I Polen. Här delas kunskap inom vatten, förnybar energi,
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miljöteknik m fl gemensamma områden. Målet är att utveckla gemensamma utvecklingsprojekt. Krinova har inom
ramen för projektet tagit fram rapporten Preparation of expertise - on knowledge transfer between science and
companies in regards to green technologies. Under året har en delegation från Podkarpacie med regionens
marshal Wladyslaw Ortyl i spetsen besökt Krinova och nordöstra Skåne.
Det Gröna affärssprånget riktar sig till små och medelstora skånska företag. Krinova i samverkan med Ideon
driver nu en förstudie för att utröna förutsättningar för ett fullskaligt projekt. Det kommande projektet ska i
workshopform samt genom individuell coaching och insiktsanalys stödja och stimulera företag i sin
affärsutveckling med fokus på hållbarhet, miljö och klimatfrågan. 1015 företag från olika branscher kommer att
delta. Företagen träffas 8 gånger under 12 månader. Förstudien ska identifiera intresse hos enskilda företag,
finna finansiering och intressenter samt ta fram program. Förstudien finansieras av Region Skånes Miljöfond
samt Stiftelsen RUTH.
Projektet Inkubation för offentlig innovation, som beskrevs under Innovationsarenan, utarbetar en modell för
att få igång fler hälsorelaterade innovationsprojekt och innovationsprojekt som tar sin utgångspunkt i utmaningar i
samhället och i offentlig sektor. Projektet huvudfinansieras av Vinnova och drivs i samverkan med Högskolan
Kristianstad och Malmö Högskola.
KOMMUNIKATION
Krinova Incubator & Science Park har under året stärkt sitt varumärke ytterligare och sin position som viktig
spelare bland regionala, nationella och även internationella innovationsaktörer. Under året gjordes 11
pressreleaser och två debattartiklar som samtliga fått genomslag i media. Som ett exempel kan nämnas
pressreleasen för Mathackathon som gav totalt fem artiklar fördelat på Kristianstadsbladet, Sydsvenskan och
Livsmedel i Fokus. Räknar man om värdet på det mediautrymmet baserat på resp. tidnings annonspriser
motsvarar det drygt 120 000 kr. Under hösten inleddes arbetet med Krinovas nya hemsida som bättre ska spegla
den utvecklade verksamheten. Den nya hemsidan lanseras första
kvartalet 2015.
PERSONAL
Krinova AB har under året haft 17 anställda, varav 9 är knutna till projekt. Det finns en fast kärna medarbetare på
Krinova och sedan anställs experter i projekten. Det har varit många kompetenta sökande till de utlysta tjänsterna
under det gångna året. Som exempel kan nämnas att vid rekryteringen till ToY (Team of Young Professionals)
med IKEA som uppdragsgivare var det över 100 sökande.
RESULTAT
2014 hade Krinova AB en omsättning på drygt 13 miljoner kr, vilket är en hög siffra jämfört med tidigare år även
om omsättningen var något lägre än rekordåret 2013. Intäkterna är fördelade enligt följande: 4,0 miljoner i
basfinansiering från ägarna och Skåne Nordost, 6,7 miljoner i intäkter i utvecklingsverksamheten, som också
inkluderar projekten, 2,4 miljoner i konferens- och serviceverksamheten till hyresgästerna i parken. Externa
bokningar på konferenser har minskat något under året, vilket förklaras av att det nya Rådhuset öppnades under
året och att kommunen därmed lagt många möten och konferenser där i stället för på Krinova som tidigare.
Efterfrågan på kontorslokaler på Krinova är stor och det har under hela året varit fullbelagt även om det alltid sker
ut- och därmed också inflyttning. Den nya fastigheten som inkluderades i parken under våren 2014 fylldes
omgående. Under 2014 fick Krinova tacka nej till ca 25 bolag som man inte kunde erbjuda kontorslokaler i
parken. Målet för Krinova är att fram till 2017 tredubbla den årliga basfinansieringen från ägarna och Skåne
Nordost med projektfinansiering. Från och med starten på innovationsarenan i januari 2013 tom 2014 har Krinova
växlat upp basfinansieringen på totalt 7,2 miljoner kr med ca 16 miljoner kr i egen projektomsättning (detta är
exklusive projektomsättning hos Krinovas partners som t.ex. Högskolan Kristianstad). Resultatet av Krinovas
verksamhet sker i form av tillväxt i företag och ökad attraktionskraft för Kristianstadsregionen. Det ekonomiska
målet är att gå runt och den omsättning som genereras ska användas för tillväxtskapande aktiviteter. Krinovas
verksamhet ska också bidra till att de kommunala fastigheterna som ingår i parken har hög beläggning, men det
är inte ett ekonomiskt resultat som ingår i Krinova ABs resultat då hyresgästerna i parken tecknar hyresavtal med
den kommunala förvaltningen C4-Teknik. Krinova gör för 2014 ett positivt resultat på 517 832 kr.
Tillväxtskapande aktiviteter är inplanerade för resultatet, men har inte hunnit genomföras under sista kvartalet
2014.
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FRAMTID
Kristianstad kommun, Högskolan Kristianstad och Krinova har gemensamt satsat på ett forskningslaboratorium
som öppnar våren 2015 på Krinova. Labbet är en viktig pusselbit i den gemensamma forsknings- och
innovationsplattformen Mat/Miljö/Hälsa. Labbet kommer bl.a. att vara en betydande resurs för utvecklandet av ny
teknik för att rena vatten från hormoner och läkemedel.
Under 2015 kommer ett viktigt arbete också att vara att söka finansiering från strukturfonden ERUF för att
utveckla och etablera Kristianstad med omnejd som en test-bed för vattenrelaterade innovationer, som bl.a. tar
utgångspunkt i vattenrikets biosfärområde som ett modellområde för hållbar utveckling. Att utveckla och etablera
en test-bed med denna inriktning kommer att vara en profilerande del i nordöstra Skånes innovationsekosystem.

Utveckling av
företagets verksamhet,
resultat och ställning
i tkr
Nettoomsättning
Rörelsemarginal %
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet %

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

13 077
2,2
465
7 248
51,6

14 461
6,4
947
4 638
70,4

9 018
neg
3
3 788
61,5

8 526
0,3
35
4 577
50,8

9 466
2,9
288
3 716
61,6

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 3 620 454, disponeras enligt följande:
Belopp i kr
Balanseras i ny räkning

3 620 454

Summa

3 620 454

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med
tillhörande noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Intäkter från andelar i koncernföretag
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande kostnader
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

Årets resultat

Not

2014-01-012014-12-31

2013-01-012013-12-31

2

13 076 786
13 076 786

14 460 960
14 460 960

-4 767 050
-7 886 958
-86 136
-49 080
287 562

-6 112 455
-7 355 144
-63 910
929 451

10
5
6

159 999
18 238
-504
465 295

24 003
-6 451
947 003

7

52 537
517 832

-52 537
894 466

517 832

894 466

3
4
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2014-12-31

2013-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

9

643 512
643 512

324 246
324 246

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

10

-

1
1

643 512

324 247

692 841
431 918
2 975 181
4 099 940

677 259
59 965
2 087 860
2 825 084

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

2 504 366
6 604 306

1 488 679
4 313 763

SUMMA TILLGÅNGAR

7 247 818

4 638 010

100 000
20 000
120 000

100 000
20 000
120 000

3 102 622
517 832
3 620 454

2 208 156
894 466
3 102 622

3 740 454

3 222 622

-

52 537
52 537

1 542 071
16 467
139 421
1 809 405
3 507 364

286 977
46 975
152 597
876 302
1 362 851

7 247 818

4 638 010

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

11

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (10 000 aktier)
Reservfond

12

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13

14
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Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
2014-12-31

2013-12-31

Ställda panter och säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande
underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade
förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i
resultaträkningen.

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

År
5

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt
resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader
som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära
skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på
hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen
baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdeberäknats.
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Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren

Service- och konferenstjänster på Krinova Science Park
Driftsbidrag
Anslag och deltagaravgifter i bedrivna projekt
Summa

Not 3

2014-01-012014-12-31

2013-01-012013-12-31

2 402 004
3 991 076
6 683 706

2 583 515
3 318 280
8 559 165

13 076 786

14 460 960

Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
2014-01-012014-12-31

Varav män

2013-01-012013-12-31

Varav män

Sverige

17

6

17

6

Totalt

17

6

17

6

2014-12-31

2013-12-31

43%
100%

43%
100%

2014-01-012014-12-31

2013-01-012013-12-31

5 687 774
2 110 582
484 768

5 153 657
2 023 340
492 082

2014-01-012014-12-31

2013-01-012013-12-31

Förlust avyttring inventarier

49 080

-

Summa

49 080

-

2014-01-012014-12-31

2013-01-012013-12-31

Ränteintäkter, övriga

18 238

24 003

Summa

18 238

24 003

Könsfördelning i företagsledningen
Andel kvinnor
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Löner och andra ersättningar:
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

Not 4 Övriga rörelsekostnader

Not 5 Ränteintäkter och liknande intäkter
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Not 6 Räntekostnader och liknande kostnader
2014-01-012014-12-31

2013-01-012013-12-31

Räntekostnader, övriga

504

6 451

Summa

504

6 451

2014-01-012014-12-31

2013-01-012013-12-31

Skillnad mellan skattemässig och redovisad avskrivning:
-Inventarier, verktyg och installationer

52 537

-52 537

Summa

52 537

-52 537

Not 7 Bokslutsdispositioner

Not 8 Skatt på årets resultat

Bolaget har ett skattemässigt underskottsavdrag som efter årets positiva resultat uppgår till 1 341 719 kr. Detta
underskottsavdrag har i bolagets räkenskaper värderats till 0.

Not 9 Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Avyttringar och utrangeringar

Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
-Årets avskrivning

Redovisat värde vid årets slut

2014-12-31

2013-12-31

864 265
504 482
-194 565

760 853
302 601
-199 189

1 174 182

864 265

-540 019
95 485
-86 136

-675 298
199 189
-63 910

-530 670

-540 019

643 512

324 246

2014-12-31

2013-12-31

1
-1

1
-

-

1

Not 10 Andelar i koncernföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Försäljning
Redovisat värde vid årets slut

Under 2014 har aktierna i Rampen Skåne Nordost AB avyttrats med en reavinst om 159 999 kr.
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Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter
2014-12-31

2013-12-31

2 872 817
102 364

1 992 584
95 276

2 975 181

2 087 860

Aktiekapital

Reservfond

Fritt eget
kapital

Vid årets början
Årets resultat

100 000

20 000

3 102 622
517 832

Vid årets slut

100 000

20 000

3 620 454

Upplupna intäkter, projektrelaterade
Förutbetalda kostnader

Not 12 Eget kapital

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 3 400 000 kr (3 400 000 kr).

Not 13 Ackumulerade överavskrivningar
Maskiner och inventarier

2014-12-31

2013-12-31

-

52 537

-

52 537

2014-12-31

2013-12-31

393 753
1 341 970
73 682

637 252
239 050

1 809 405

876 302

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Personalrelaterade upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter, projektrelaterade
Övriga upplupna kostnader

Not 15 Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal:
Rörelseresultat / Nettoomsättning.
Balansomslutning:
Totala tillgångar.
Soliditet:
Totalt eget kapital / Totala tillgångar.
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