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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Krinova AB, 556572-8812 får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2013.

Allmänt om verksamheten
UPPDRAG
Krinova AB är nordöstra Skånes inkubator och Science Park samt en mötesplats för
människor, företag och ideér. På Krinova, strax intill Högskolan Kristianstad, erbjuds en kreativ
tillväxtmiljö med inkubator och innovationsarena för stöd i utvecklings- och innovationsarbete,
skräddarsydda konferenser och flexibla kontorslokaler. Målet är att ha minst 80 hyresgäster i
parken och en konferens- och mötesverksamhet med drygt 20 000 besökare per år.
Krinova Incubator & Science Park är en av landets drygt 60 inkubatorer och science parks, där
samverkan mellan företag, organisationer, högskola och samhälle främjar innovationer,
utveckling och tillväxt. 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 mellan 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.
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 två nya ledamöter, Högskolan Kristianstads rektor Sanimir Resic och VD för
Högskolan Kristianstad Holding AB Jonas Haak.
Verksamhet
Inkubatorn och Innovationsarenan
Sedan januari 2013 ingår inkubatorn som en del av Krinovas verksamhet och har en årlig
basfinansiering från de sex kommunerna i Skåne nordost. Redan under inkubatorns första år
hade närmare 40 bolag och utvecklingsprojekt fått stöd och tio företag ingick vid årsskiftet
2013/ 2014 i inkubatorprogrammet. Ungefär tio företag var i en förinkubatorprocess. En viktig
del i inkubatorns verksamhet är utvecklingsstöd till befintliga företag och ett exempel är
samarbete som inleddes under 2013 där Läreda Mekan med stöd av Krinova och LTH
påbörjade arbetet för att utveckla framtidens bilstol. I maj invigdes de nya inkubatorlokalerna
på Krinova som ska rymma framtidens företag.
Krinova och HKR Innovation (Högskolan Kristianstad) har tillsammans skapat en öppen
innovationsarena, en plats där små och stora företag, forskare och entreprenörer, nationella
och internationella aktörer kan mötas i gemensamma utvecklingsprojekt. Inkubatorn och
innovationsarenan är komponenter i en innovationsarkitektur, som utvecklats och förfinats
ytterligare under 2013.
Utvecklingsprojekt
Krinova driver och samverkar i en flora av projekt inom sitt tvärdisciplinära profilområde
mat-miljö-hälsa. Under 2013 startade Krinova hela åtta nya projekt, varav några med regionalt
fokus, andra med nationellt och ytterligare andra med internationellt. Radikal innovation för nya
dryckeskoncept var ett av projekten som startade under året. Genom radikal innovation är
målet att utveckla nya dryckeskoncept som kan bli framtidens storsäljare på en internationell
marknad.
Krinovas största projekt TransforMAT, affärsstöd till småskaliga matföretag i Skåne, lanserade
två digitala verktyg som ökade tillgängligheten på kunskapen och utblidningskontakter som
projektet byggt upp. Drygt 800 företag ingår i TransforMATs nätverk.
Det nya projektet A Slice of Swedish Hospitality har fått mycket uppmärksamhet i media, vilket
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stärkt såväl Krinovas som Kristianstads matprofil. Projektet ger utländska turister möjligheten
att boka en middag i ett privat hem där de både får smaka och lära sig mer om de lokala
matproducenterna.
Under året har samarbetet med Högskolan Kristianstad stärkts ytterligare och flera spännande
projekt startades. Bland andra Clear där Krinova tillsammans med Högskolan Kristianstad,
kommunen och parter från näringslivet tillsammans ska utveckla nya metoder för att rena
vatten och slam från hormoner och läkemedel.
Projekt med start under 2013
- Botswana Innovation Hub - utbyte - hur driftas en Science Par
- Clear - tek.utv. - rening av vatten från hormoner och läkemedel
- Måltidspedagogik - nya affärsideér för området barn, mat och hälsa
- Radikal innovation för nya dryckeskoncept - innovationsstöd
- A changing climate for business - modell för företagsutveckling
- Cityblues++ - utbyte - testbed för vatteninnovationer
- A slice of Swedish hospitality - exponering av matföretag för turister
- Hanöstad förstudie och konceptutveckling - utveckla nyhetssite
Avslutade projekt 2013
- Måltidspedagogik
- Hanöstad förstudie och konceptutveckling
- Svensk Vattenallians - samverkan för minimerad vattenpåverkan
- Skånska råvaror i säsong - information till restauranger om lokala prod.
(mer information om respektive projekt finns på www.krinova.se)
Konferens
Krinovas mötes- och konferensverksamhet hade under 2013 drygt 23 000 besökare till 1 400
aktiviteter, vilket var en kraftig ökning jämfört med föregående år. Målet var 20 000 besökare.
Konceptet Brain Food, med mat som ger extra näring till hjärnan, har varit uppskattat och
kommer att utvecklas vidare.
Kontor
De hyresgäster som finns på Krinova, ca 90 företag och andra organisationer, har
hyreskontrakt med Kristianstads kommun och förvaltaren C4-Teknik. De har också ett
obligatoriskt serviceavtal med Krinova. Målet har varit att ha minst 80 hyresgäster i parken.
Under året har parken fått sju nya inkubatorkontor och åtta öppna arbetsplatser. De
sistnämnda är tillgängliga för dagsuthyrning.
Kommunikation
Under året har fokus varit att ytterligare stärka Krinovas varumärke genom att tydligare koppla
inkubatorn och de olika projekten till Krinova i all kommunikation. En del i detta är varumärket
som sedan 1 januari 2013 är Krinova Incubator & Science Park. Under året har Krinovas
hemsida arbetats om, vilket bland annat innebär att www.krinova.se samlar alla verksamheter
som ligger under Krinova. Den nya grafiska profilen som tagits fram under året är ytterligare
ett verktyg för att stärka och vårda varumärket.
Under året har 17 pressreleaser och en debattartikel publicerats och distribuerats genom My
Newsdesk (publiceringsverktyg), vilket gett ett bra genomslag i media. Annonsvärdet för de
artiklar som skrivits om Krinova under 2013 beräknas till drygt SEK 500 000.
FRAMTID
Vi har nu skapat en sammanhållen struktur, en modell och en verktygslåda för ett effektivt och
systematiskt innovationsstöd. Ett stöd i ständig utveckling och i samverkan med HKR
Innovation och övriga innovationsstödjande aktörer, regionala och nationella. Under 2014
fortsätter arbetet med att ytterligare positionera Krinova som mötesplatsen för företags
utveckling, både innovations- och kompetensmässigt. Bland annat pågår arbetet med att i
nära samarbete med Högskolan Kristianstad och Kristianstads kommun stärka
innovationsplattformen mat-miljö-hälsa. Ett exempel är projektet "Inkubation för offentlig
innovation" som Krinova Incubator & Scinece Park driver från och med 2014 tillsammans med
Högskolan Kristianstad där studenter, forskare och näringsliv ska omvandla
samhällsutmaningar till möjligheter - nya innovationer.
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Krinova expanderar under 2014 med ytterligare en fastighet, vilket ger tillgång till fler kontor för
nya hyresgäster samt ytterligare konferens- och möteslokaler.
2014 fyller Krinova 15 år och det firas med bland annat Krinova Challenge Race, en
innovationstävling som löper under hela året.
Resultat
Krinova har under 2013 ökat sin omsättning jämfört med föregående år från 9,0 Mkr till 14,5
Mkr. Intäkterna är fördelade enligt följande: 3,3 Mkr i verksamhetsbidrag, 8,6 Mkr i
utvecklingsverksamheten som också inkluderar projekten, 1,9 Mkr i konferens- och
mötesaktiviteter och 0,7 Mkr i serviceverksamheten till hyresgästerna i parken.
Resultatet av Krinovas verksamhet kommer i form av tillväxt i företag och attraktionskraft för
Kristianstads - och Skåne nordostregionen. Det ekonomiska målet är göra ett nollresultat, den
omsättning som genereras används för tillväxtskapande aktiviteter. Krinova gör för 2013 ett
positivt resultat på 894 tkr. 2013 blev ett exceptionellt bra år för hela Krinova, särskilt årets
sista kvartal. Det gjorde att överskottet inte hann investeras i tillväxtskapande aktiviteter före
årsskiftet. Planer för hur överskottet ska användas är emellertid framtagna.
Personal
Krinova AB har under året haft 12 årsarbeten fördelat på 17 personer, varav 6 är knutna till
projekt. Det har varit många kompetenta sökande till de utlysta tjänsterna under det gångna
året, vilket visar att Krinova anses som en attraktiv miljö och arbetsgivare.
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Ekonomisk översikt
tkr
Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster
i % av nettoomsättningen
Balansomslutning
Soliditet, %

2013-12-31
14 461
947
7
4 638
70,4

2012-12-31
9 018
3
3 788
61,5

2011-12-31
8 526
35
4 577
50,8

2010-12-31
9 466
288
3
3 716
61,6

2009-06-30
3 956
-32
neg
3 955
50,6

Disposition av bolagets vinst eller förlust
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat
årets resultat

2 208 156
894 466

Totalt

3 102 622

disponeras för
balanseras i ny räkning

3 102 622

Summa

3 102 622

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2013-01-012013-12-31

2012-01-012012-12-31

Nettoomsättning

1

14 460 960
14 460 960

9 018 269
9 018 269

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

2
3

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

-3 424 488
-5 534 327
-57 126
-6 951
-4 623

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

24 003
-6 451
947 003

8 539
-892
3 024

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

-52 537
894 466

3 024

-

-

894 466

3 024

Skatt på årets resultat
Årets resultat

4
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2013-12-31

2012-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

5

324 246
324 246

85 555
85 555

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

6

1
1

1
1

324 247

85 556

677 259
59 965
2 087 860
2 825 084

673 926
79 711
1 868 319
2 621 956

Kassa och bank

1 488 679

1 080 957

Summa omsättningstillgångar

4 313 763

3 702 913

SUMMA TILLGÅNGAR

4 638 010

3 788 469

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

7
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2013-12-31

2012-12-31

100 000
20 000
120 000

100 000
20 000
120 000

2 208 156
894 466
3 102 622

2 205 132
3 024
2 208 156

3 222 622

2 328 156

52 537
52 537

-

286 977
46 975
152 597
876 302
1 362 851

92 460
16 975
299 322
1 051 556
1 460 313

4 638 010

3 788 469

2013-12-31
Inga

2012-12-31
Inga

Inga

Inga

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

8

Bundet eget kapital
Aktiekapital (10 000 aktier)
Reservfond
Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat

Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Ackumulerade avskrivningar utöver plan
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

9

10

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda panter och säkerheter

Ansvarsförbindelser
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd.

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

Definition av nyckeltal
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %)
i förhållande till balansomslutningen.

Skatt
Företaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av inkomstskatter BFNAR
2001:1. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

Fordringar
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Projekt
Överskjutande del av erhållna anslag och avgifter för deltagande i projekt balanseras i de fall projekten
löper över balansdagen.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde
och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående
värdenedgång.
Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året
förvärvade och avyttrade tillgångar.
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar:
-Inventarier, verktyg och installationer

% per år
20

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.
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Noter
Not 1 Intäkternas fördelning
Nettoomsättning per väsentligt intäktsslag
Service- och konferenstjänster på Krinova Science Park
Driftsbidrag
Anslag och deltagaravgifter i bedrivna projekt
Summa

2013-01-012013-12-31

2012-01-012012-12-31

2 583 515
3 318 280
8 559 165

2 370 497
1 818 280
4 829 492

14 460 960

9 018 269

2013-01-012013-12-31
6
11

2012-01-012012-12-31
5
5

17

10

2013-01-012013-12-31
5 150 381
5 150 381
2 023 340
492 082

2012-01-012012-12-31
3 973 035
3 973 035
1 485 949
329 924

Not 2 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Män
Kvinnor
Totalt

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Styrelse, VD samt övriga anställda
Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

Not 3 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa

2013-01-012013-12-31
63 910
63 910

2012-01-012012-12-31
57 126
57 126

Not 4 Skatt på årets resultat
Bolaget har ett skattemässigt underskottsavdrag som efter årets positiva resultat uppgår till
1 708 105 kr. Detta underskottsavdrag har i bolagets räkenskaper värderats till 0.
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Not 5 Inventarier, verktyg och installationer
2013-12-31

2012-12-31

760 853
302 601
-199 189

746 424
52 599
-38 170

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Avyttringar och utrangeringar

864 265

760 853

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Avyttringar och utrangeringar
-Årets avskrivning enligt plan

-675 298
199 189
-63 910

-649 391
31 219
-57 126

Redovisat värde vid årets slut

-540 019
324 246

-675 298
85 555

Not 6 Andelar i koncernföretag
2013-12-31

2012-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Inköp

1
-

1

Redovisat värde vid årets slut

1

1

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
aktier.

Dotterföretag / Org nr / Säte
Rampen Skåne Nordost AB, 556801-9292, Kristianstad

Antal
andelar
1 000

i%
100

Redovisat
värde
1
1

2013-12-31
1 992 584
95 276

2012-12-31
1 717 786
41 499
109 034

2 087 860

1 868 319

Aktiekapital
100 000

Reservfond
20 000

Fritt eget
kapital
2 208 156
894 466

100 000

20 000

3 102 622

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna intäkter, projektrelaterade
Upplupna intäkter, hyror
Förutbetalda kostnader

Not 8 Eget kapital
Vid årets början
Årets resultat
Vid årets slut

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

Not 9 Ackumulerade avskrivningar utöver plan
Maskiner och inventarier

Av avskrivningar utöver plan utgör 11 558 (0) kr uppskjuten skatt.

2013-12-31
52 537
52 537

2012-12-31
-
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Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Personalrelaterade upplupna kostnader
Projektrelaterade förutbetalda intäkter
Övriga upplupna kostnader

2013-12-31
637 252
239 050

2012-12-31
253 780
730 664
67 112

876 302

1 051 556

Underskrifter
Kristianstad 2014-

Kent Angergård
Styrelseordförande

Charlotte Lorentz Hjorth
Verkställande direktör

Charlotte Lindström

Jonas Haak

Gun Klevås

Henrietta Hansson

Sanimir Resic

Jan Pålsson

Min revisionsberättelse har lämnats den

Jesper Sturesson
Auktoriserad revisor

2014.
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Fastställelseintyg
Undertecknad verkställande direktör intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen
överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma den
2014. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.
Kristianstad den

april 2014

Charlotte Lorentz Hjorth
Verkställande direktör

