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Fastställelseintyg 
 
Undertecknad styrelseledamot i Krinova AB intygar härmed dels att denna kopia av 
årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen 
fastställts på årsstämma 2016-          Stämman beslöt också att godkänna styrelsens 
förslag till resultatdisposition. 
 
Kristianstad 2016- 
 
 
 
Charlotte Lorentz Hjorth 
Verkställande direktör 
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Förvaltningsberättelse 
 
Styrelsen och verkställande direktören för Krinova AB, 556572-8812 får härmed avge 
årsredovisning för räkenskapsåret 2015. 
 
 
 
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.  
 
Krinova AB:s övergripande uppdrag är att öka Kristianstads-regionens 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 Högskolan Kristianstad 
kompetensområden. I Krinovas innovationsarena erbjuds både nya och befintliga företag 
stöd och verktyg som ska ge fler och mer innovativa företag. Krinova har också som 
uppdrag att vara en dynamisk mötesplats för näringslivet och i parken ska 
kunskapsintensiva företag erbjudas etableringsmöjligheter. 

Krinova Incubator & Science Park är en av landets närmare 70 inkubatorer och science 
parks (SISP, Swedish Incubators & Science Parks), där samverkan mellan företag, 
organisationer, högskola och samhälle främjar innovation, utveckling och tillväxt. Krinovas 
VD har under 3 år som enda miljö i Skåne haft en styrelseplats i SISP, vilket möjliggjort bra 
exponering på nationell nivå av verksamheten. 

Krinovas verksamhet delas in i tre områden, (vilket också överensstämmer med den 
definition som branschorganisationen SISP har för att få klassa verksamheten som inkubator 
och science park): 
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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. 

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: Håkan Pihl rektor Högskolan Kristianstad och Christel 
Jönsson, kommundirektör Kristianstad kommun, som också blev ny vice ordförande. En post 
som alltid innehas av kommundirektören.  

 
Verksamhet 
 
Mötesplats/ Kontor/ Park 
Krinovas mötes- och konferensverksamhet hade under 2015 cirka 22 000 besökare till 1 200 
aktiviteter, en ökning med 1 500 besökare jämfört med året innan. Konceptet Brain Food, 
mat som ger extra näring till hjärnan, har varit uppskattat och fortsätter att utvecklas. Under 
året lanserades en mobil app som förenklar för mötesarrangörer och deltagare. 

2015 har Krinova utvecklat tre egna evenemang som ska bli återkommande:  

• Pay&Play, pitch- och nätverksmöte mellan finansiärer och entreprenörer. 

• Grants&Games, informationsmöte för entreprenörer om finansierings- möjligheter från EU, 
Stiftelser, verk mm. 

• Hack för Maten, internationellt food hackathon. 

En gång per år genomförs också evenemanget TOY-Challenge tillsammans med Högskolan 
Kristianstad - en 12 timmars innovationstävling för studenter. 

Närmare hundra företag hade i december 2015 sin hemvist på Krinova Incubator & Science 
Park. Företagen i parken representerar tillsammans en stor bredd i kunskap och erfarenhet. 
En av hyresgästerna är AceIQ som i oktober utsågs till gasellföretag av Dagens Industri.  
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Arbetet med att ta fram en Campus plan har inletts av Högskolan Kristianstad. Arbetet utförs 
av Akademiska Hus. Arbetet är strategiskt viktigt även för Krinova och Kristianstads kommun 
eftersom det också blir en del av den plan av hur området ska utvecklas i framtiden.  

Citat från AceIQs VD Håkan Andersson om hur det är att sitta i parken: 

”För vår del har Krinova inneburit en unik flexibilitet under utvecklingen av vår verksamhet, 
vilken hade varit svår att hitta på något annat ställe. Efter hand som vi har vuxit, har vi på ett 
enkelt sätt kunnat byta till större lokaler utan att behöva vara fast i långa hyreskontrakt. Vi är 
nu inne på tredje omgången lokaler inom Krinova och planerar nu för nästa byte. Förutom 
flexibiliteten runt lokaler, så har vi en mycket bra service, tillgång till bra 
konferensrum/konferenslokaler och ett bra nätverkande med andra verksamheter. 
Förhoppningvis kan vi också bidra till andra verksamheters utveckling inom Krinova, dels 
med kunskap men också genom att inspirera andra.” 

 
Innovationsarenan 
 
Sedan januari 2013 är Innovationsarenan en del av Krinovas verksamhet med en årlig 
finansiering på 1,5 miljoner kr från de sex kommunerna i Skåne Nordost. I innovationsarena 
erbjuds både nya och befintliga företag stöd och verktyg som ska ge fler och mer innovativa 
företag. Sedan starten januari 2013 och fram till slutet av 2015 har 137 företag och 
utvecklingsprojekt fått stöd.  
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Innovationsarenan erbjuder olika typer av stöd: 
•   Inkubation - stöd för att utveckla en hållbar affärsmodell och starta ny verksamhet 
•   Öppen innovation - innovationsstöd till befintliga företag för att genom samverkan med 
exempelvis organisationer, företag och människor med kompletterande kunskap och 
erfarenhet utveckla nya produkter, tjänster och affärsmodeller 
•   Acceleration - stöd för att professionalisera sig och kunna växa.  

Under 2015 har det varit ett rekordstort inflöde av företag och embryon till företag till 
Krinovas Innovationsarena, närmare 40 stycken. KartInvent är ett exempel på nystartat 
företag som fått inkubationsstöd. KartInvent erbjuder karttjänster och drivs av två unga 
kvinnor. Flera av företagen på Innovationsarenan har nått viktiga milstolpar under året som 
gått. Ett exempel är Hässleholmsföretaget SHAPE Drinks, som lyckades lansera sin produkt 
på Systembolaget.  

På Innovationsarena fanns det i slutet av 2015: 28 företag/projekt i en sk ”prospekt-fas”,   
45 st i löpande stöd (antagna till Innovationsarenan). Tolv av företagen på 
Innovationsarenan tog 2015 steget över till Innovationsarenans alumninätverk och de hade 
under tiden på Innnovationsarenan tillsammans vuxit med 21 anställda. Två av dem är 
Kristianstadsbaserade Elgocell och Hässleholmsföretaget Jape som båda utvecklas på en 
internationell marknad. Ett annat spännande alumniföretag är Hampahus som vann Venture 
Cup Syd 2015. 

Citat från Elgocells VD Göran Olsson om vad de har haft för nytta av stödet från Krinovas 
Innovationsarena: 

”Krinovas innovationsarena var den avgörande pusselbiten för att vi skulle kunna realisera vår 
utlandsetablering i Storbritannien”. 

 
TOY (Team of Young Professionals) är en utvecklingsmetod för öppen innovation på 
innovationsarenan. Med ToY kan företag som står inför en utmaning få nytänkande kreativa 
konceptuella lösningar. ToY riktar sig även till nyexaminerade studenter som vill skaffa sig 
en första erfarenhet i utvecklingsarbete och därigenom göra sig mer attraktiva i sitt fortsatta 
yrkesliv. Under 2015 genomfördes tre TOY med totalt 9 anställda nyexaminerade studenter 
under 10 veckor. TOY-projekten är alltid externt finansierade av uppdragsgivaren eller 
annan finansiär. 

Up 'n' KAMM är ett projekt på innovationsarenan för att utveckla Krinovas förmåga att 
medskapa kommersiellt gångbara idéer med ett nytt proaktivt grepp. En metod för att locka 
och inspirera individer med entreprenöriella egenskaper att ta steget ut som egenföretagare 
genom att ingå i team med andra entreprenörer med kompletterande kompetenser. Up n ́ 
KAMM är med andra ord en entreprenörs- och kompetenspool, samt en metod för att 
matcha kompetenser med nya affärsidéer, som riggas och initialt utvecklas av Krinova.  

De bolag som startas upp inom Up n  ́KAMM stödjs därefter av Krinovas business designers 
på Innovationsarenan där bolagen tar del av ett inkubationsstöd. Krinova har fått finansiering 
från ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden) för att under 1,5 år implementera Up 
n`KAMM. Projektet drivs i samverkan med HKR Innovation och HKR Holding AB. 

Business Incubation 2020 är ett utvecklingsprojekt för inkubatorer i Skåne och Blekinge 
som drivs av Innovation Skåne (Region Skåne). Krinova är partner i projektet som startade i 
september 2015 och kommer att pågå i tre år. Även detta projekt finansieras av Europeiska 
regionala utvecklingsfonden. 
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Profilområde Mat/Miljö/Hälsa: 

Krinovas profilområde speglar Högskolan Kristianstad kompetensområde och Kristianstads 
näringsliv. En viktig del i Krinovas verksamhet är de många projekt som initieras och drivs. 
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 Krinova en naturlig roll att rigga projekt mellan 
akademi, offentlig verksamhet och näringsliv. 

I oktober 2015 invigdes MoLab och Forsknings- och innovations-plattformen för molekylär 
analys, som är en gemensam satsning av Högskolan Kristianstad, Krinova, 
Handelskammaren och Kristianstads kommun. Syftet är att bedriva kvalificerad forskning 
inom bland annat analytisk kemi och genetik som ska ge kunskap och leda till innovationer 
inom bland annat vattenrening och molekylär diagnostik. 
Navet i satsningen är det nya laboratoriet på Krinova, MoLab,som gör det möjligt att bedriva 
forskning på en mer avancerad nivå än i dag. Laboratoriet skapar förutsättningar för att 
kunna driva forskning och innovation i nära samarbete mellan akademi, offentliga 
aktörer och näringsliv. Samarbetet gör det också enklare att attrahera extern finansiering. 
 
Under början av 2015 slutredovisades Krinovas projekt TransforMat till Länsstyrelsen i 
Skåne som finansierat projektet i fyra år. Projektet har erbjudit bla småskaliga 
livsmedelsförädlande företag affärsutvecklings- och innovationsstöd. Sammanställningar av 
projektets resultat visade att företagen som tagit del av utvecklingsstödet anställt ca 200 
personer/år. Från om med 2015 har Region Skåne beviljat Krinova 1 miljon kr/år i 
basfinansiering för att fortsätta med verksamheten, som nu bedrivs under varumärket 
KrinovaMAT. Arbete har pågått under hela 2015 för att ytterligare förstärka 
basfinansieringen som ligger på mer än en halvering jämfört med projektfinansieringen av 
TransforMat. 

Under 2015 drevs bland annat följande projekt inom profilområdet: 

- Radikal innovation för nya mat- och dryckeskoncept är en vidareutveckling av projektet 
Radikal innovation för nya dryckeskoncept. Med utgångspunkt i radikal innovation har 
Krinova tagit ett bredare grepp för att ta fram en utvecklingsmodell där målet är att utveckla 
mat- och dryckeskoncept av mer innovativ karaktär. Grundbulten i innovationsarbetet har 
varit den inom projektet skapade kompetenspoolen av människor med utländsk bakgrund 
och erfarenhet av livsmedel. Från kompetenspoolen har lämplig kompetens och bakgrund 
matchats med småföretagare och rådgivare där alla sedan samarbetat i ett 
experimentarbete. Projektet har finansierats av Region Skåne.  

- Inkubation för offentlig innovation - Tillsammans med Högskolan Kristianstad, Malmö 
Högskola och Copenhagen Business School utvecklar Krinova sedan 2013 en ny 
inkubatorkomponent med kompetenser och kapacitet för att kunna erbjuda stöd för offentlig 
innovation. Behovet av att definiera utmaningar och stödja innovationsutveckling inom skola, 
hälsa, vård och omsorg är stort och prioriterat. Potentialen för nya tjänster och produkter är 
stor både nationellt och internationellt. Projektet finansieras av Vinnova. 

 

 

 

http://www.hkr.se/
http://www.mah.se/
http://www.mah.se/
http://www.cbs.dk/
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- WISA (Water Innovation System Amplifier) är en förstudie för att utveckla ett koncept för 
en testbed för vattenrelaterade innovationer. I Kristianstad finns flera byggstenar för att 
skapa en sådan testbed Vattenriket, MoLab (Plattformen för molekylära analyser) och 
samarbete med de lokala kommunerna erbjuder experiment- och testmiljöer i t.ex. 
reningsverk, vattenverk, hamnanläggningar och ytvattenmiljöer. I förstudien, finansierad av 
EUs regionala utvecklingsfond, designar Krinova hur dessa olika byggstenar kan kopplas 
samman för att en välfungerande testbed med en gränsöverskridande och öppen 
innovationskultur ska bli resultatet.  

 

 

 

Kommunikation och PR 

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 14 pressreleaser och två debattartiklar som samtliga 
fått genomslag i media. En om värdet av innovations-drivande noder även utanför 
storstadsregionerna och en om behovet av stöd för offentlig innovation. Enligt 
mediabevakningsverktyget Meltwater var Krinova omnämnt i 137 artiklar i media under 
2015, se bild nedan. I Kristianstadsbladet hade Krinova totalt under året ett utrymme som 
motsvarade ca 9 helsidor.  

 

Under hösten 2015 lanserade Krinova en ny hemsida, vilken gör det enklare för de olika 
målgrupperna att få en bild av verksamheten och erbjudanden. Sidan har fått ett positivt 
mottagande och antalet besökare har stadigt ökat under året. På webben presenteras också 
alla sk IBOs (Innovation Business Objects) på Innovationsarenan, vilket har varit efterfrågat. 
Krinova driver också aktivt flera välbesökta Facebook-sidor. 
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Under 2015 fick Krinova möjlighet att vid fyra tillfällen presentera verksamheten för en 
minister: - Närings och innovationsministern Mikael Damberg, - Landsbygdsministern Sven-
Eric Bucht (2 gånger) och - Ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark 
Knutsson.  

Medarbetare 
 
Krinovas verksamhet bygger på möjligheten att kunna attrahera medarbetare med hög grad 
av entreprenöriell förmåga. De måste vara initiativrika, kunna verka och jobba i många olika 
verksamheter med vitt skiftande kulturer, ha bra förmåga att samverka i projekt över 
organisatoriska gränser. De behöver också ofta besitta ett eget expertområde.  

Krinova är idag en eftertraktad arbetsgivare och de rekryteringar som gjorts har attraherat 
kvalificerade sökande som uppfyller kraven ovan. Sammanhållningen är stor och Krinova 
har idag ett sammansvetsat team av individer med starka karaktärer som brinner för 
verksamheten. En utmaning är dock att komma till en arbetssituation med lite mer arbetsro, 
där ”fiolen inte samtidigt både byggs och spelas” i lika hög utsträckning som tidigare. Här har 
man kommit en bra bit på väg senaste åren och året, inte minst vad gäller administrativa 
stöd- och kommunikationssystem. 

Resultat 
 
Till bolagsstämman 2015 var Krinovas nya vision och strategi färdigställd. Den sätter 
följande ambitioner för verksamheten fram till 2018: 
 
Mötesplats/Kontor: 

• Skapat en större flora av egna mötesaktiviteter - 3 nya egna aktiviteter lanserades 2015 
• Etablera sig som också den spontana mötesplatsen, inte minst mellan studenter och 
företag - idéarbete inlett 
• Expandera park-konceptet på gamla P6 området - konceptet har expanderat till en 3:e 
byggnad under året, sk K3, dialog pågår med Kristianstads Kommun om expansion till 
ytterligare 4 fastigheter. 
• Färdigställa och starta implementeringen av en vision- och utvecklingsplan för Krinova-
området - man har deltagit i arbetet med HKRs campusplan som också berör parkområdet. 
 
Målet för Krinova Mötesplats/Kontor är att ha minst 110 hyresgäster i parken och en 
konferens- och mötesverksamhet med drygt 23 000 besökare per år (gäller till 2018). Under 
2015 ökade antalet besökare med drygt 1 500 till ca 22 000. 96 företag var hyresgäster i 
parken vid årsskiftet.  

 
Innovationsarenan: 

• Arbeta för att etablera, vidareutveckla och växa innovationsarenan på Krinova - arenan har 
haft ett rekordstort inflöde under hösten (se ovan), TOY, WISA och Up n’Kamm är projekt på 
innovationsarenan för att utveckla verksamheten. 
• Attrahera drivna business designers till Krinova med skiftande bakgrund, expertområden 
och entreprenöriell erfarenhet - business designers har rekryterats med projektfinansiering 
under 2015. 
• Aktivt initiera och medskapa nya företag och innovationsprojekt (IBOs) - verktygen TOY 
och Up n’Kamm är verktyg där Krinova till hög grad medskapar utveckling.  
• Forma Krinovas roll och erbjudande i Skånes innovationssystem - Krinova har inlett ett 
formellt samarbete med övriga inkubatorer i Skåne (Business Incubation 2020) och varit 
aktiva med delta i dialoger och utbyten inom innovationssystemet, t.ex. Soundingboard. 
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Profilområde: 

• Arbeta för att inom profilområdet mat/miljö/hälsa etablera en stark projektbas för ett 
korsande innovationsområde som för vatten / biogas / livsmedelsförädling / barn och mat - 
flera nya projekt är startade under året, även om antalet är färre än planerat kopplat till 
livsmedel. Detta beror på fördröjningar till utlysningar kopplade till Jordbruksverket och 
Länsstyrelsen.  
• Tydliggöra och vidareutveckla hur Krinovas och HKRs innovationsekosystem öppnar för 
strategisk samverkan mellan akademin, offentlig sektor och näringslivet inom profilområdet - 
inlett arbetet med att kommunicera detta utifrån bla exemplifierade resultat.  
• Paketera och etablera profilområdet mat/miljö/hälsa på en regional och nationell arena - 
inlett ett internationellt samarbete på matområdet kallat ”Kristianstad Initiative”, med 
Botswana, Marocko, Mexiko och USA (Texas). Varit aktiva i arbetet med både den nationella 
och den regionala livsmedelsstrategin för branschens utveckling. Etablerat samarbetet om 
en plattform för molekylära analyser/MoLab. Startat utvecklingsarbetet av en test-bed för 
vattenrelaterade innovationer. 

Bolaget omsatte 2015 drygt 13 miljoner kr, vilket är på samma nivå som de 2 föregående 
åren. Denna omsättningsnivå är en fördubbling jämfört med åren dessförinnan. Krinova 
ligger kvar på samma omsättningsnivå trots att man fått en minskad finansiering till 
matområdet på ca 1,5 miljoner kr under 2015. 

Framtid 
 
Under 2016 lanserar Krinova en testbed för vattenrelaterade innovationer. Det innebär en 
möjlighet att inte bara anta de globala utmaningarna inom miljö- och vattenområdet, den 
skapar också möjlighet att attrahera företag, kompetens och utvecklingskapital till 
Kristianstadsregionen. 

Krinova fortsätter utveckla det internationella samarbetet Kristianstad Initiative inom 
livsmedelsområdet för främjande av export och inleder också ett fördjupat samarbete med 
Tourism in Skåne för att ge utvecklingsstöd till skånska företag med koppling till mat och 
turism. 

Planering pågår för att under 2016 expandera parkkonceptet till ytterligare fastigheter på 
Krinovaområdet för att kunna landa nya företagsetableringar i den annars fullbelagda 
parken. 

Starta TOY-badhus på uppdrag av Upphandlingsmyndigheten för att utveckla en metod för 
att innovationsupphandla komplexa byggprojekt med bland annat minskad 
energianvändning som en utmaning, samt för att större offentliga investeringar ska kunna bli 
en motor för regional utveckling. 
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Utveckling av 
företagets verksamhet, 
resultat och ställning 

     

      
Belopp i tkr 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 
      
Nettoomsättning 13 010 13 077 14 461 9 018 8 526 
Rörelsemarginal % - 2,2 6,4 neg 0,3 
Resultat efter finansiella 
poster 

-1 465 947 3 35 

Balansomslutning 4 838 7 248 4 638 3 788 4 577 
Soliditet % 77,3 51,6 70,4 61,5 50,8 
      
 
Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 3 619 364, disponeras enligt 
följande: 
 
  Belopp i kr 
  
Balanseras i ny räkning 3 619 364 
  
Summa 3 619 364 
  
 
                                                                                                                                                                         
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 Not 2015-01-01- 2014-01-01- 
 2015-12-31 2014-12-31 
 
Nettoomsättning 2 13 010 052 13 076 786 
Övriga rörelseintäkter 2 372 - 
 13 012 424 13 076 786 
 
Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader -4 862 926 -4 767 050 
Personalkostnader 3 -7 974 148 -7 886 958 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -177 549 -86 136 
Övriga rörelsekostnader 4 - -49 080 
Rörelseresultat -2 199 287 562 
 
Resultat från finansiella poster 
Intäkter från andelar i koncernföretag 10 - 159 999 
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 5 1 151 18 238 
Räntekostnader och liknande kostnader 6 -42 -504 
Resultat efter finansiella poster -1 090 465 295 
 
Bokslutsdispositioner 7 - 52 537 
Resultat före skatt -1 090 517 832 
 
 
  
Årets resultat -1 090 517 832 
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Balansräkning 
 
Belopp i kr Not 2015-12-31 2014-12-31 
 
TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 9 741 583 643 512 
 741 583 643 512 
 
Summa anläggningstillgångar 741 583 643 512 
 
Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 665 147 692 841 
Aktuell skattefordran 40 158 - 
Övriga fordringar 8 758 431 918 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 504 991 2 975 181 
 1 219 054 4 099 940 
 
Kassa och bank 2 877 140 2 504 366 
Summa omsättningstillgångar 4 096 194 6 604 306 
 
SUMMA TILLGÅNGAR 4 837 777 7 247 818 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 12 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital (10 000 aktier) 100 000 100 000 
Reservfond 20 000 20 000 
 120 000 120 000 
Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller förlust 3 620 454 3 102 622 
Årets resultat -1 090 517 832 
 3 619 364 3 620 454 
 
Summa eget kapital 3 739 364 3 740 454 
 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 147 077 1 542 071 
Skatteskulder - 16 467 
Övriga kortfristiga skulder 172 145 139 421 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 779 191 1 809 405 
 1 098 413 3 507 364 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 837 777 7 247 818 
 
 
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 
     
      2015-12-31 2014-12-31 
     
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 År 
  
Inventarier, verktyg och installationer 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 
 
 2015-01-01- 2014-01-01- 
  2015-12-31 2014-12-31 
   
Service- och konferenstjänster 2 337 359 2 402 004 
Arvode för Science Park Koncept 3 988 098 3 991 076 
Projektrelaterade intäkter 1 311 703 847 313 
Anslag och deltagaravgifter i bedrivna projekt 5 372 892 5 836 393 
   
Summa 13 010 052 13 076 786 
 
 
Not 3   Anställda och personalkostnader 
     
Medelantalet anställda     
  2015-01-01-   2014-01-01-   
  2015-12-31 Varav män 2014-12-31 Varav män 
     
Sverige 17 6 17 6 
     
Totalt 17 6 17 6 
     
   
Könsfördelning i företagsledningen   
  2015-12-31 2014-12-31 
   
Andel kvinnor     
Styrelsen 43% 43% 
Övriga ledande befattningshavare 100% 100% 
   
   
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader   
  2015-01-01- 2014-01-01- 
  2015-12-31 2014-12-31 
   
Löner och andra ersättningar: 5 751 364 5 687 774 
Sociala kostnader 2 087 342 2 110 582 
(varav pensionskostnader) 396 177 484 768 
   
 
Not 4  Övriga rörelsekostnader   
  2015-01-01- 2014-01-01- 
  2015-12-31 2014-12-31 
   
Förlust avyttring inventarier - 49 080 
   
Summa - 49 080 
   
 
Not 5  Ränteintäkter och liknande intäkter   
  2015-01-01- 2014-01-01- 
  2015-12-31 2014-12-31 
   
Ränteintäkter, övriga 1 151 18 238 
   
Summa 1 151 18 238 
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Not 6  Räntekostnader och liknande kostnader   
  2015-01-01- 2014-01-01- 
  2015-12-31 2014-12-31 
   
Räntekostnader, övriga 42 504 
   
Summa 42 504 
   
 
Not 7  Bokslutsdispositioner   
  2015-01-01- 2014-01-01- 
  2015-12-31 2014-12-31 
   
Skillnad mellan skattemässig och redovisad avskrivning:     
-Inventarier, verktyg och installationer - 52 537 
   
Summa - 52 537 
   
 
Not 8  Skatt på årets resultat   
     
   
   
Bolaget har ett skattemässigt underskottsavdrag som efter årets negativa resultat uppgår till  
1 324 283 kr. Detta underskottsavdrag har i bolagets räkenskaper värderats till 0. 
 
 
Not 9  Inventarier, verktyg och installationer   
  2015-12-31 2014-12-31 
   
Ackumulerade anskaffningsvärden     
-Vid årets början 1 174 182 864 265 
-Nyanskaffningar 275 620 504 482 
-Avyttringar och utrangeringar - -194 565 
   
  1 449 802 1 174 182 
Ackumulerade avskrivningar     
-Vid årets början -530 670 -540 019 
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar - 95 485 
-Årets avskrivning -177 549 -86 136 
   
  -708 219 -530 670 
   
Redovisat värde vid årets slut 741 583 643 512 
   
 
Not 10  Andelar i koncernföretag   
  2015-12-31 2014-12-31 
   
Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Vid årets början - 1 
-Försäljning - -1 
   
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 

  

  2015-12-31 2014-12-31 
   
Upplupna intäkter, projektrelaterade 378 674 2 872 817 
Förutbetalda kostnader 126 317 102 364 
   
  504 991 2 975 181 
   
 
Not 12  Eget kapital    
  Aktie- Reserv- Fritt eget 
  kapital fond kapital 
    
Vid årets början 100 000 20 000 3 620 454 
Årets resultat     -1 090 
    
Vid årets slut 100 000 20 000 3 619 364 
    
 
Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 3 400 000 kr (3 400 000 kr). 
 
 
 
Not 13  Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

  

  2015-12-31 2014-12-31 
   
Personalrelaterade upplupna kostnader 330 163 393 753 
Förutbetalade intäkter, projektrelaterade 304 050 1 341 970 
Övriga upplupna kostnader 144 978 73 682 
   
  779 191 1 809 405 
   
 
Not 14  Nyckeltalsdefinitioner 
  
 
Rörelsemarginal: 
Rörelseresultat / Nettoomsättning. 
  
Balansomslutning: 
Totala tillgångar. 
  
Soliditet: 
Totalt eget kapital / Totala tillgångar. 
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