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Årsredovisning 2021

Styrelsen och verkställande direktören för Krinova AB,
556572-8812, med säte i Kristianstad, får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret
2021-01-01–2021-12-31.

2021 Ett händelserikt år
2021 blev ännu ett år där Krinova fick förhålla sig till
det nya normala med ovisshet kopplat till pandemin.
En fortsatt nedstängning under våren följdes av en
gradvis återgång till fysiska möten och evenemang efter
sommaren.
Nya affärsmöjligheter skapades samtidigt som hela
branscher drabbades hårt, inte minst inom besöksnäringen. Krinovas verksamhet har anpassats efter rådande
restriktioner, och istället för att ställa in har organisationen ställt om och kunnat gå på högvarv. Både i projekten
såväl som i det direkta innovationsstödet till företag har
arbetet kunnat fortgå samtidigt som parken påverkats
med få hyresgäster fysiskt på arbetsplatsen och en konferensverksamhet som också kände av restriktionerna.
Hela Krinovas organisation har varit delaktig i att
bygga och sjösätta en ny strategi med sikte på 2025.
Med innovation och innovationsledning som det
grundläggande DNA:t och mötesplatsen som en bas är
Krinova rustade för att fortsätta bygga innovationskraft
för en hållbar tillväxt.
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Krinovas uppdrag

Motor för innovation och hållbar tillväxt
I Krinovas uppdrag ligger att vara en motor för att innovationer blir till verklighet och att konkurrenskraft och
hållbar tillväxt främjas. Med basen i det lokala näringslivet har Krinova ett uppdrag att öka attraktionskraften
och tillväxten för Kristianstad och nordöstra Skåne. Parallellt har Krinova utvecklat en unik regional och nationell position inom livsmedelsområdet. Krinova är i dag
Sveriges äldsta och största inkubator och science park
inom detta område. Krinova är en viktig del av Skånes
innovationssfär och regionalt har Krinova ett uppdrag
som omfattar utveckling av livsmedelsområdet i hela
Skåne. I Krinovas roll som inkubator och science park
ligger även att vara en katalysator för utveckling och
innovation i samhället – ett arbete som inte har några
geografiska gränser. I en alltmer komplex värld är det
allt viktigare att ingå i större sammanhang. På ett medvetet sätt bygger Krinova strategiska partnerskap med
representanter från privat och offentlig sektor, akademi
samt med aktörer från olika näringar som gemensamt
arbetar för ökad innovation, hållbar tillväxt och nya
arbetstillfällen.

Så här skapar Krinova värde
Krinova erbjuder stöd till nya och befintliga företag och
effekterna av arbetet sker genom start av nya företag

och tillväxt i befintliga. Med stort engagemang, solid
kompetens kring hur innovation skapas och leds, samt
en bank av metoder och operativa och strategiska processer driver Krinova på innovationskraften i små och
medelstora företag. Ytterst handlar det om att stötta
entreprenörer för att nå sin fulla potential.
Vi står inför globala utmaningar inte minst kopplat till
klimatförändringar, folkhälsa och livsmedelsförsörjning. Krinovas kärnfrågor inom innovation, livsmedel,
hållbarhet och konkurrenskraft tenderar att bli allt mer
samhällsrelevanta och brännande. Det är i samverkan
mellan företag, akademi, kluster och innovationsmiljöer som lösningarna finns. Krinova är en spindel i nätet
och motor för att driva på utveckling och innovation för
hållbar tillväxt.

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 som del av styrelsen, inklusive ordförandeposten.
Kommundirektören innehar viceposten och högskolans
rektor ingår i styrelsen.
Första januari 2021 tillträdde Christian Nyhlén sitt uppdrag som VD för Krinova och fick därmed en plats som
adjungerad i styrelsen. I juli gick Christel Jönsson i pension från tjänsten som kommundirektör i Kristianstads
kommun och lämnade därmed vice ordförande posten
i Krinovas styrelse. Anders Johansson, ny kommundirektör valdes i september till vice ordförande i Krinovas
styrelse. I september valde Kristofer Kargerot att lämna
uppdraget som medarbetarrepresentant i styrelsen.

Mötesplats

Samverkan är centralt för Krinova
Nätverka, inspireras och utvecklas. Det är vägen för
breddade nätverk, ny kunskap och utveckling. Här
spelar Krinova som mötesplats en viktig och värdeskapande roll, för såväl alla de över hundra företag som
har sina kontor i parken och även som en mötesplats
genom Krinovas olika event men också möten och
arrangemang för andra organisationer. Krinova jobbar i
en community, ett nätverk av individer och företag, där
relationer är baserade på ömsesidigt utbyte och samarbete i olika former. Gemensamt är viljan att nätverka,
utbyta erfarenheter och utvecklas.
I linje med Krinovas vision att ständigt vara i framkant,
färdigställdes under året ett konferensrum med teknisk
utrustning och förutsättningar för att arrangera bra
digitala event och möten. Samtidigt gjordes en översyn
av fastigheten med ny färgsättning i entré och reception samt en uppgradering av det grafiska uttrycket. Ett
tydligt trendbrott under pandemin är det stora intresset
att hyra kontor – Krinova har nu 101 hyresgäster i fastigheten och fem på väntelista.
Den populära Fredagsfrukost som Krinova arrangerar
för framförallt hyresgäster pausades under våren, men
kunde åter genomföras under hösten.
Med koppling till Krinovas profilområde Livsmedel har
Krinova utvecklat riktade träffar för food communityn
med fokus att nätverka och ta del av det senaste inom
livsmedel, företagande och trender. Krinova har en stor
food community som växer stadigt och består av livsmedelsrelaterade företag, entreprenörer, forskare och
studenter världen över.
2021 var ett utmanande år för Krinovas food event då
pandemin har präglat en stor del av mötesverksamheten. En snabb förflyttning till digitala event gjordes
med stor framgång, och målsättningen har hela tiden
varit att inte ställa in utan att ställa om och anpassa
verksamheten till rådande rekommendationer.
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Under 2021 har en del fysiska och flertalet digitala event
kunnat genomföras och lockat många deltagare. Exempelvis har flera Meetup för att ta del av det senaste
inom livsmedel, företagande och trender arrangerats.
Ett digitalt Meetup hölls i juni med tema ”varumärkesbyggnad och digital profil online”. Som en del av projektet Mer mat – fler jobb; arrangerades både ett digitalt
Meetup i oktober kring ”metoder och processer för
hållbarhetsfrågor” och inför julen arrangerades även ett
uppskattat fysiskt Food Jam för att inspirera deltagare
till ett framtida julbord med fler växtbaserade rätter.

Inom projektet Dags för Brax hölls ett Food Jam i februari med studenter och kockar för att inspirera till förädling av braxen som matfisk. I april genomfördes även ett
Meetup på samma tema.

Projektet WISA har under året samlat internationella
deltagare till två olika digitala workshops för att diskutera utmaningar som definierats i projektet.

MESI projektet, där Krinova tillsammans med partners
tagit fram en kunskapsportal för att coacha nyanlända
entreprenörer som vill starta företag, genomförde digital slutkonferens i februari.

Den internationella innovationstävlingen Food Hack by
Krinova fick dessvärre ställas in även detta år och flyttas
till 2022. I stället hölls i november en digital workshop
”Hack the Food Hack” tillsammans med FIPDes programmet vid Lunds Universitet med kreativa diskussioner kring hur konceptet Food Hack by Krinova kan
vidareutvecklas i framtiden.

Ef f e k t r a p p o r t 2 0 2 0
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Innovationsarena

För konkurrenskraft och hållbar tillväxt
Krinova erbjuder inkubations-, innovations- och accelerationsstöd till företag, entreprenörer, forskare och studenter – till de som vill starta företag men även till etablerade
företag och offentlig verksamhet. Med en bank av metoder och verktyg anpassas stödet till den enskilde företagarens utmaningar med målet att skapa konkurrenskraft
och tillväxt. Stödet kan handla om allt från kompetensförstärkning, skapa möjligheter för samarbeten eller stöd
i finansieringsfrågor. Helt enkelt att finnas där när entreprenören och företagen behöver stöd.
Under hösten 2021 initierade Krinova utvecklingsarbetet av ett webbaserat e-lärandeverktyg som ska frigöra
resurser och ytterligare stärka kvalitén på det stöd som
erbjuds. Verktyget lanseras under våren 2022.

Under 2021 sökte sig närmare 50 nya företag till Innovationsarenan och Krinova arbetade aktivt med cirka
370 bolag. Tillsammans representerar de en stor bredd i
kunskap och erfarenhet. Sedan starten 2013 har inflödet
till Innovationsarenan varit drygt 650 nya utvecklingsprojekt och embryon till nya företag, IBO:s (Innovation
Business Objects).
Även 2021 var ett år som präglades starkt av pandemin.
För många företag har pandemin inneburit stora utmaningar och men också nya möjligheter för några. Under
pandemiåren 2020 och 2021 har värdet av att vara robust
visat sig tydligt och Krinovas stöd gjort företag rustade
att stå emot en kris.

Några exempel på framgångar 2021 i de företag
som fått stöd av Krinova

Susanne och Mats Olofsson, som driver Vikentomater
utanför Höganäs, utsågs till Årets klimatbonde. Priset
delas årligen ut av miljömärkningen Svenskt Sigill, och
syftar till att lyfta fram producenter som bland annat
jobbar aktivt med att minska sin verksamhets klimatpåverkan, som kommunicerar om sitt arbete och är ett
föredöme för andra. I motiveringen till Vikentomaters
utmärkelse lyfts bland annat fram:
”Resurseffektivitet är genomgående i allt Vikentomater
gör. Från återanvändning av vatten, näring och odlingssubstrat till att minska på matsvinn genom förädling i
den egna restaurangen samt biogasproduktion av det
som inte går att använda. De använder enbart förnybar
energi och producerar egen solenergi. Energieffektiva
växthus med isolering minskar förlusterna av värme.”

Göinge Smidesmontage har de senaste åren haft en
stadig försäljningsökning. 2021 närmast fördubblade
de sin omsättning. Göinge Smide har under många år
byggt upp en verksamhet inom konst-, design- och fastighetssmide till industriservice. Det som nu gett extra
skjuts åt verksamheten är den lucka till vinkällare gjord
i glas och smide. Försäljningen fick en extra skjuts när
kändisen Bingo Rimér blev tipsad om luckan och använde den sen i renoveringen av en av sina lokaler. Efter
det har vinluckan synts flera gånger i Bingos kanaler
och även i inredningsprogrammet Grand Design. Det
satte i gång den stadiga försäljningsökning som företaget haft senaste åren.

I oktober lanserade Cashewmeetly tillsammans med
Axfood ett hållbart vegokött baserat på cashewäpple. För varje cashewnöt som skördas kastas ett helt
ätbart cashewäpple. Bara i Afrika ruttnar 16 miljoner
ton cashewäpplen varje år i samband med skörden av
cashewnötterna. Här föddes idén hos entreprenören
Linnéa Falkinger att ta vara på äpplet och förädla det
på plats. Resultatet blev Cashewmeetly, som i oktober
lanserades nationellt i samarbete med Axfood. Det var
genom Krinova som Linnea och Axfood fick kontakt
med varandra i början av 2021. Genom samarbetet med
livsmedelsjätten Axfood blev det en bred lansering och
fanns från säljstart tillgängligt i över 300 butiker, samt
på bolagets nätbutik och som färdiglagat alternativ på
Urban Deli-restauranger.
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Profilområde

Med fokus på livsmedel
Krinovas profilområde är Livsmedel. Det är ett område
starkt kopplat till flera av FN:s globala hållbarhetsmål,
Agenda 2030. Det har en central roll för folkhälsan och
livsmedelsförsörjningen är avgörande för att motverka
svält i världen. Samtidigt finns det utmaningar kopplade
till miljö. 1/3 av det globala klimatavtrycket kommer från
livsmedelsproduktion. Även hållbar vatten- och energianvändning är centrala frågor kopplat till livsmedelsproduktion. Allt detta är utmaningar som kan bli grund till
nya innovationer.
Genom innovations- och utvecklingsstöd är Krinova en
lokal, regional och nationell tillväxtmotor för en konkurrenskraftig livsmedelssektor och bidrar på det viset till
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Sveriges självförsörjningsgrad och att livsmedelssektorn ligger i framkant av utvecklingen även i ett internationellt perspektiv. Krinova jobbar för att vara en stark
röst i Sverige och Norden kopplat till innovation och
entreprenörskap i livsmedelssektorn.
Regionalt är Krinova med och förverkligar den skånska
livsmedelsstrategin. Nationellt har Krinova under 2021
varit med i Sweden Food Arenas referensgrupp för hur
man bygger innovationsstödet för livsmedel, ett uppdrag som de har från Jordbruksverket. Under året har
Krinova också etablerat ett samarbete med Greater
Copenhagen och deras arbete med Green charter kring
hållbara livsmedel i mellanrummet mellan offentlig
verksamhet och näringslivet.

Projekt

Craft Go är ett projekt med syfte att öka antalet sysselsättningar i egenföretag, mikroföretag och nystartade
företag som verkar inom traditionshantverk och formgivning, samt att skapa bättre förutsättningar för etablering av nya företag i samma sektor. Fokus ligger på
hantverkssektorn då det finns en tydligt uppåtgående
trend hos allmänhet, företag och andra näringar, att i allt
större omfattning efterfråga och konsumera mer hållbara upplevelser och produkter av hög kvalitet med kulturhistorisk och lokal förankring. Projektets övergripande
mål är att öka hantverkarnas kunskaper kring företagsutveckling, produktutveckling och marknadsföring.
Projektomgång 1 genomfördes helt digitalt under 2021,
och resulterade i ett gränsöverskridande nätverkande
med cirka 35 företag från Sverige, Norge och Danmark.
Projektet fortsätter och omgång 2 med ytterligare 35
företag startar upp med kick-off i februari 2022.

Projekt Amplifying the knowledge and use of testbeds (AKUT) är ett europeiskt samarbete för att öka
kunskapen om testbäddar och hur de på bästa sätt
kan användas för produkt- och processutveckling av
livsmedelsföretag. Samarbetet vill stödja företagarna
i deras utveckling av drycker och livsmedel, speciellt
de små- och medelstora livsmedelsföretagen. Projektet bygger på att utbilda utbildarna, intermediärerna,
i Krinovas fall Business designers, i vilka resurser som
finns och hur de kan användas.
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Några exempel på
projekt som Krinova
drev under 2021

Mer mat – fler jobb är ett projekt i samarbete mellan
LRF och Arbetsförmedlingen där Krinova samarbetar
med LRF och genomför skräddarsydda insatser till
företagare som producerar och/eller förädlar livsmedel. Målet för projektet är att öka matproduktionen och
få fler människor i arbete och på så sätt bidra till att
genomföra den nationella livsmedelsstrategin. Under
2021 arbetade Krinova aktivt med mat-entreprenörer i
Skåne. Företag har bland annat fått hjälp med produktlansering, öka försäljning mot konsument, skapa digital
marknadsföringsstrategi, förtydliga kunderbjudande
och att nå nya målgrupper. Framför allt har Krinova
skapat mod hos entreprenörer att gå från tanke till
handling och beslut.

Kommunikation

En viktig del av Krinovas kultur
Kommunikation är en stark förändringskraft och ett
verktyg för delaktighet och engagemang. God kommunikation kommer inte av sig självt, utan den skapas
gemensamt. Kommunikation är också en viktig del av
Krinovas ledarskap, medarbetarskap och av organisationens kultur.
Parallellt med det strategiska arbetet, Krinova 3.0, har
det under året pågått ett arbete med att koppla kommunikationsstrategin till Krinovas nya verksamhetsmål.
Kommunikationsstrategin har tre huvudspår;
Krinovas befintliga relationer är brobyggare till nya
relationer och de befintliga kontakterna är den bästa kommunikationskanalen. Genom att använda det
förtroendekapital som byggts upp i befintliga relationer
byggs lättare nya relationer och kontakter. Att vårda
befintliga relationer är prioriterat.

Använda stories som förmedlar och gestaltar Krinovas
budskap och värdegrund. Förmedla stories som skapar
igenkänning och genom verkliga case konkretisera och
visa hur Krinova arbetar för att skapa värde.

Underlätta för alla i Krinovas nätverk – medarbetare,
ägare, styrelse och samarbetspartners att utöva sitt
ambassadörskap. I alla dagliga kontakter finns en stor
potential att förmedla bilden av Krinova. Det ska vara
enkelt för alla i nätverket att verka som ambassadörer
för Krinova 3.0.
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Under 2021 publicerade Krinova 11 nyhetsbrev till drygt
1800 prenumeranter. Nyhetsbrevet har fått en förnyad
layout under året och antalet prenumeranter ökar regelbundet med 10–20 varje månad Statistik visar tydligt att
nyhetsbrevet driver och ökar trafik till hemsidan.
Krinova jobbar fortsatt aktivt med sociala medier och
har under året ökat antalet videoinlägg med gott resultat och ökad spridning. På LinkedIn har Krinova 1300
följare och detta är den kanal som ökar mest och har
högst engagemang. Krinova har 1500 följare på Facebook, även om antalet följare ligger på ungefär samma
nivå som 2020, har räckvidden ökat. Krinovas Instagram
har precis under 1000 följare och når över 5000 konton.
Krinovas hemsida har i genomsnitt drygt 2500 besök
från 1700 användare per månad. Majoriteten av besökarna är direkttrafik, men även sociala medier spelar en
viktig roll för att driva trafik till sidan. Under 2022 planeras ett stort förändringsarbete av hemsidan.

Medarbetare

Engagerade medarbetare
Krinovas organisation präglas av mångfald i ålder, kön
och bakgrund och medarbetarna är rekryterade för att
på ett bra sätt komplettera varandra och kunna serva en
stor flora av företag, idébärare och projekt. Rekryteringsprocesser under 2021 har visat att Krinova är en attraktiv
arbetsgivare; detta är viktigt eftersom verksamheten
bygger på möjligheten att kunna attrahera medarbetare med hög grad av entreprenöriell förmåga. De som
arbetar på Krinova har alla erfarenhet och styrkan i att
kunna verka och jobba i många olika verksamheter med
vitt skiftande kulturer samt bra förmåga att samverka i
projekt över organisatoriska gränser.
Det är nu 24 personer som har anställning på Krinova,
vissa av tjänsterna är deltidstjänster och summerar man
alla tjänster motsvarar det 19 stycken heltidstjänster.
Under 2021 har organisationen gemensamt arbetat
med att vidareutveckla värdegrunden GÖS, som står för
Glädje, Öppenhet och Samarbete.
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Under 2021 påbörjades även ett arbete med att kartlägga den interna kompetensen som en viktig del i
att bygga en organisation som kan möta framtidens
utmaningar. Genom en tydlig bild av Krinovas samlade kompetenser och förmågor stärks dels det interna
samarbetet och det blir dessutom möjligt att använda
varandra på ett bättre sätt. Kartläggningen sätter även
fokus på vilka kompetensutvecklingsinsatser som behövs framåt.
Krinova har fantastiska medarbetare som trivs och
stimuleras i sitt arbete – en grundförutsättning för att
förverkliga strategier och skapa resultat. Det är medarbetarnas kunskaper, driv och engagemang som är
själva förutsättningen för att Krinova ska kunna leverera
värde till samhället och bidra till innovation och tillväxt.

Effektrapport
och resultat

23 gånger pengarna i avkastning
I november 2021 producerades för fjärde året Krinovas
Effektrapport, denna gången för år 2020. I ord och grafik
presenterades effekterna av Krinovas samlade verksamhet baserat på hur företagen som nyttjat Innovationsarenan presterat. Den fulla effekten är ett resultat av
att Krinovas olika verksamhetsområden samverkar och
stärker varandra och kan på så sätt skapa synergieffekter. Trots pandemin skapade företagen som fick stöd av
Krinovas Innovationsarena tillsammans drygt 300 nya
jobb under 2020 och hade en omsättningsutveckling på
40 % sett över sex år.
Krinova finansieras till allra största delen av offentliga
medel. Finansieringen sker dels genom verksamhetsfinansiering från ägare och samarbetspartners och till
största delen genom finansiering från projekt. Dessa
projekt syftar alla till att skapa hållbar tillväxt och attraktivitet. Varje offentligt investerad krona i Krinova har
under åren 2016 – 2020 gett drygt 23 gånger pengarna i
avkastning ”Return on Investment” (offentlig ROI).
Avkastningen är ett resultat av den ökade omsättningen
samt jobb som skapats i företagen som fått innovationsoch utvecklingsstöd av Krinova och som därmed gett
ökade skatteintäkter till staten i form av bolagsskatt och
sociala avgifter samt till kommuner och region i form av
löneskatt.

Resultatet av Krinovas verksamhet sker i form av tillväxt
i företag och ökad attraktionskraft för Skåne.
2021 hade Krinova AB en omsättning på 21,7 miljoner kr
(22,0 MKR*) och 19 (summerat heltider) personer arbetade på Krinova.

Mötesplats
• 11 049 besökare (12 675*)
• 1 166 evenemang och möten (1 035*)
• 101 företag och andra organisationer i parken (100*)
• Omsättning 2,5 MKR (1,8 MKR*), serviceintäkter hyresgäster och intäkter för Mötesplatsen

Innovationsarena
• 659 IBO:s sedan januari 2013, inflöde 2021 av 46 nya
IBO:s (IBO = Innovation Business Objects = nya företag
eller innovationsprojekt i befintliga företag)

Projektplattformen – Profilområde
• Mat – Miljö – Hälsa – verksamhetsfinansiering 9 MKR
(14 MKR*) (extern finansiering – Tillväxtverket, Vinnova,
EU-projekt m fl)
*Siffran inom parentes är motsvarande resultat 2020.
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Framtid

Framtidssmart innovation och konkurrenskraft för hållbar tillväxt
Strategin, Krinova 3.0, som påbörjades 2021 implementeras under 2022. Krinova tar nu sikte mot 2025. Organisationen sätter kurs mot framtiden där grundpelarna
är att stärka Krinovas position som Sveriges ledande
innovationsaktör inom livsmedel, ta en ledande roll som
lokal branschöverskridande tillväxtmotor, ta en position
som en ledande nationell aktör inom innovationsledning och testbäddsbygge och samtidigt också vara en
attraktiv plats för att få företag och affärsidéer att växa.
En del i detta arbete är den ansökan till Vinnova för Excellens inkubator med livsmedelsinriktning som Krinova skickar in i mars. Att utses som excellent inkubator är
en viktig kvalitetsstämpel, och ett bevis på att Krinovas
verksamhet gör viktig skillnad. Det möjliggör för Krinova att ansöka om finansiering för att accelerera utvecklingen av och värdeskapandet i innovativa livsmedels-startups som har hållbarhet som tydlig drivkraft.
Krinovas arbete har egentligen inga geografiska gränser. I en alltmer komplex värld blir det allt viktigare att
ingå i större sammanhang. Korsbefruktningar mellan
olika verksamheter och lärdomar att bygga vidare på
lägger grunden för framtidssmart innovation och konkurrenskraft för hållbar utveckling. Krinova är med sitt
know-how och track record en naturlig samarbetspartner i olika typer av utvecklingsprojekt både regionalt,
nationellt och internationellt. Under 2022 fortsätter
samarbetet med organisationer som Greater Copenhagen, Region Skåne, Sweden Food Arena och branschorganisationen SISP vara fortsatt viktiga för att på olika
sätt stärka innovationskraften i företag och samhälle.
I december 2021 beslutade Kristianstads kommunstyrelse att lämna ett bidrag till Krinova på 7,5 miljoner
kronor. Pengarna är avsedda att användas de kommande fem åren för att stärka arbetet inför framtidens
utvecklingsbehov och för att öka möjligheterna till ett
långsiktigt och strategiskt utvecklingsarbete. Målet är
att stärka utvecklingskraften i Krinovas verksamhet och
därmed i det omgivande samhället.
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Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
2021-12-31 2020-12-31
Nettoomsättning
21 726
22 042
Rörelsemarginal %
8,1
4,4
Resultat efter finansiella poster
1 770
827
Balansomslutning
13 675
9 382
Soliditet %
50,4
58,5
Definitioner: se not

2019-12-31
25 736
2,8
700
13 867
35

2018-12-31
22 278
1
232
8 506
48,9

Belopp i kkr
2017-12-31
14 605
1,1
163
10 626
37

Eget kapital
Vid årets början
Årets resultat
Vid årets slut

Aktiekapital
100 000

Reservfond
20 000

100 000

20 000

Fritt eget
kapital
5 191 662
1 041 849
6 233 511

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

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 6 233 511 kr, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning
Summa

Belopp i kr
6 233 511
6 233 511

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
tillhörande noter
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

Nettoomsättning

2

21 726 186
21 726 186

22 042 440
22 042 440

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Rörelseresultat

3

-3 355 915
-16 543 002
-59 370
1 767 899

-3 852 785
-17 161 304
-69 131
959 220

5 656
-3 843
1 769 712

49
-132 220
827 049

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande kostnader
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

4

-449 854
1 319 858

-225 965
601 084

Skatt på årets resultat

5

-278 009

-145 068

1 041 849

456 016

Årets resultat
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2021-12-31

2020-12-31

6

166 535
166 535

140 105
140 105

166 535

140 105

905 348
24 978
5 864 957
6 795 283

246 832
7 322
6 641 065
6 895 219

6 713 117

2 346 664

Summa omsättningstillgångar

13 508 400

9 241 883

SUMMA TILLGÅNGAR

13 674 935

9 381 988

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2021-12-31

2020-12-31

100 000
20 000
120 000

100 000
20 000
120 000

5 191 662
1 041 849
6 233 511

4 735 646
456 016
5 191 662

6 353 511

5 311 662

675 819
675 819

225 965
225 965

286 820
438 904
852 695
5 067 186
6 645 605

53 005
250 257
272 738
3 268 361
3 844 361

13 674 935

9 381 988

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (10 000 aktier)
Reservfond
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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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

År
5-10

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 nuvärdesberäknats.

Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter.
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Offentliga bidrag
Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när
villkoren för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation
redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot innan villkoren för att
redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld.

Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren
Nettoomsättning per rörelsegren
Meetingplace & Facility
Verksamhetsfinansiering Ägare och intressenter
Verksamhetsfinansiering Profilområde
Summa

2021-01-012021-12-31
2 489 799
10 098 405
9 137 982
21 726 186

2020-01-012020-12-31
1 751 083
6 376 629
13 914 728
22 042 440

2021-01-012021-12-31
10
9
19

2020-01-012020-12-31
8
10
18

Not 3 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Män
Kvinnor
Totalt

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

Löner och andra ersättningar:
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

2021-01-012021-12-31
11 614 753
4 845 368
1 228 421

2020-01-012020-12-31
12 309 609
4 653 740
1 394 283

2021-01-012021-12-31
449 854
449 854

2020-01-012020-12-31
225 965
225 965

2021-01-012021-12-31
278 009
278 009

2020-01-012020-12-31
145 068
145 068

2021-12-31

2020-12-31

1 218 562
85 800

1 463 980
-245 418
1 218 562

Not 4 Bokslutsdispositioner
Avsatt till periodiseringsfond
Summa

Not 5 Skatt på årets resultat
Aktuell skattekostnad

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Avyttringar och utrangeringar

1 304 362
Ackumulerade avskrivningar
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-Vid årets början
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
-Årets avskrivning

-1 078 457
-59 370
-1 137 827

-1 254 744
245 418
-69 131
-1 078 457

166 535

140 105

2021-12-31
5 711 233
153 724
5 864 957

2020-12-31
6 559 805
81 260
6 641 065

2021-12-31
675 819
675 819

2020-12-31
225 965
225 965

2021-12-31
1 110 616
3 499 257
457 313
5 067 186

2020-12-31
852 506
1 893 476
522 379
3 268 361

2021-12-31

2020-12-31
Inga

Redovisat värde vid årets slut

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

Not 8 Periodiseringsfonder
Periodiseringsfond, avsatt räkenskapsåret 2021

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna kostnader, personalrelaterade
Förutbetalda intäkter, projektrelaterade
Övriga upplupna kostnader

Not 10 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser

Not 11 Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal:
Rörelseresultat / Nettoomsättning.
Balansomslutning:
Totala tillgångar.
Soliditet:
(Totalt eget kapital + 78,6 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.

2 6 • År s r e d o v i s n i n g 2 0 2 1

Inga

