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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  
2017-       . Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. 
 
Kristianstad 2017- 
 
 
 
Charlotte Lorentz Hjorth 
Verkställande direktör 
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Förvaltningsberättelse 
 
Styrelsen och verkställande direktören för Krinova AB, 556572-8812 får härmed avge årsredovisning 
för 2016. 
 
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 (uppfyllt till 2018) är att ha: 
 

- Minst 110 hyresgäster i parken 
- En konferens- och mötesverksamhet med drygt 23 000 besökare per år 
- En Innovationsarenan som gett stöd till minst 75 nya och befintliga bolag (var av 75 % är 

befintliga bolag) 
- En projektplattform för profilområdet Mat/Miljö/Hälsa som årligen omsätter minst 10 miljoner 

kr 
 
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 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 drygt 60 inkubatorer och science parks, där 
samverkan mellan företag, organisationer, högskola och samhälle främjar innovationer, utveckling 
och tillväxt.  
 
Krinovas verksamhet bedrivs inom tre områden: 

- En mötesplats för människor, företag och idéer 
- En innovationsarena för kunskapsintensiva tillväxtföretag 
- En plattform för utvecklings- och innovationsprojekt inom mat - miljö – hälsa 
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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. Under 2014 gjordes en s.k. peer review, en referentgranskning, på alla Science Parks i 
Sverige. I omdömet av granskningen beskrivs Krinova ligga i internationell framkant. 
 
Krinova har tagit ett strategiskt beslut att forma Krinovas roll och erbjudande i ett internationellt 
innovationsekosystem. Krinova har etablerat strategiska samarbeten med innovationsmiljöer i andra 
länder för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, men också för att underlätta för företagen i Krinovas 
nätverk att samarbeta med företag internationellt och för att främja deras export. 
 
Krinova har stått modell för ett nytt Innovationscenter i Matamoros, Mexiko. Under tio veckor under 
våren 2016 var en representant från Matamoros, Rolando Gonzalez, på Krinova för att för att studera 
verksamheten och dess utvecklings- och innovationsprocesser och utifrån det utveckla ett koncept för 
det nya Innovationscentret i Matamoros.  
 
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 en ny ordinarie ledamot, Pernilla 
Blixt, näringslivschef och chef för kommunledningskontorets tillväxtavdelning Kristianstads kommun.  
 
VERKSAMHET 
Mötesplatsen 
Krinova har under 2016 fortsatt stärka sin ställning som mötesplats. Totalt kom drygt 23 000 besökare 
till Krinova under året till drygt 1 300 olika aktiviteter i form av möten och konferenser. Krinova har 
under året utvecklat fredagsfrukostkonceptet som mötesplats och välkomnar företag och 
organisationer utanför Krinova att köpa frukostbiljetter. Fredagsfrukost på Krinova är till för att knyta 
nya kontakter, få inspiration och dela med sig av kunskaper och erfarenheter.  
 
Krinova arrangerar även egna återkommande events. Bland dessa kan nämnas: Sell & Tell (premiär 
2016), Pay & Play, Grants & Games och Food hackathon, det sist nämnda lockade deltagare från 
världens alla hörn. 
 
Närmare hundra företag hade i december 2016 sin hemvist på Krinova Incubator & Science Park. 
Tillsammans representerar de en stor bredd i kunskap och erfarenhet. Det har varit ett framgångsrikt 
år för många av Krinovas hyresgäster. AceIQ är ett exempel som för andra året utnämndes till 
gasellföretag av Dagens Industri. Fler av företagen har rekryterat nya medarbetare och fått 
genombrott på nya marknader.  
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Innovationsarenan 
 

 
 

Sedan januari 2013 är Innovationsarenan en del av Krinovas verksamhet med en årlig basfinansiering 
från de sex kommunerna i nordöstra Skåne. Krinova har tillsammans med Högskolan Kristianstad 
skapat ett gemensamt utvecklings- och innovationsstöd, en Innovationsarenan. På Innovationsarena 
erbjuds både nya och befintliga företag stöd och verktyg som ska ge fler och mer innovativa företag. 
Sedan starten januari 2013 har 240 företag och utvecklingsprojekt fått stöd, varav 123 är nystartade 
företag som fått inkubationsstöd.  
 

 
 

Innovationsarenan erbjuder olika typer av stöd: 
- Inkubation - stöd för att utveckla en hållbar affärsmodell och starta ny verksamhet 
- Öppen innovation - stöd för att innovera genom samverkan med exempelvis organisationer, 

företag och människor med kompletterande kunskap och erfarenhet  
- Acceleration- stöd för att professionalisera sig och kunna växa.  

 
Under 2016 har det varit rekordstort inflöde av företag och embryon till företag till Krinovas 
Innovationsarena, 106 stycken. Flera av företagen på Innovationsarenan har nått viktiga milstolpar 
under året som gått. 3D-Tech Sweden AB är ett exempel som under hösten fick en order från Iran för 
tandimplantat till ett värde av 3-4 miljoner kr/år. Ett annat exempel är V-Plant som med sitt vertikala 
odlingssystem blev nominerad till Årets Trädgårdsprodukt. Ytterligare ett exempel är Gårdsfisk som 
av svenska folket röstades fram som vinnare av Änglamarkspriset för sitt koncept för miljövänlig och 
hållbar fiskodling.  
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Under året har Krinova arrangerat fyra olika ToY-projekt (Team of Young professionals). ToY är en 
möjlighet för företag och organisationer att få nya perspektiv på sina utmaningar. Varje ToY-projekt 
utgår från företagets utmaning. Krinova anställer nyutexaminerade studenter med kompletterande 
kompetenser och erfarenheter som under tio veckor jobbar med företagets utmaning. Krinovas 
Business Designers leder studenterna och finns med som stöd under hela processen. Årets fyra ToY-
projekt har resulterat i nya perspektiv och konceptuella lösningar på:  
 

- Framtidens badhus till ….Upphandlingsmyndigheten. 
- Ett levande centrum i Hörby på uppdrag av Hörby kommun.  
- Ett nytt koncept för Lekoseum i Osby på uppdrag av Osby kommun och Stiftelsen Lekoseum.  
- Ett koncept för framtidens mest innovativa utbildningsintegrerade café på uppdrag av 

Högskolan Kristianstad och Krinova Incubator & Science Park. 
 
Up n' KAMM är ett av Krinova nyutvecklat verktyg för att sänka tröskeln att ta steget och bli 
företagare. En del i det är att underlätta att hitta investerare. Under drygt två år har Up n' KAMM drivit 
som ett utvecklingsprojekt för att forma processerna. Under denna period har tio bolag bildats. Up n' 
KAMM är nu ett av verktygen på Krinovas innovationsarena.  
 
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. 
 
Under 2016 löpte bland annat följande projekt och evenemang inom Krinovas profilområde mat - miljö 
- hälsa: 
 
- I januari 2016 arrangerade Krinova för andra året Food Hackathon. Arrangemanget lockade 
människor som har mat som intresse eller yrke från världens alla hörn. Tillsammans ägnade de en 
helg åt att skapa lösningar på utmaningar inom livsmedelsbranschen. Ett hackathon kan enkelt 
beskrivas som ett evenemang, en innovationstävling, där människor med olika bakgrund på kort tid 
(48 timmar) utvecklar konceptuella lösningar utmaningar. Det har arrangerats hackathon inom en rad 
olika områden, men inom mat var Krinova något av en pionjär då man 2014 var medarrangör på ett 
av Europas första food hackathons. Krinovas partners för Food Hackathon i januari 2016 var The 
Absolut Company, Gastronomiprogrammet Högskolan Kristianstad Oatly, Dynahmat, Högskolan 
Kristianstad, Creative Tools, Region Skåne och Stiftelsen RUTH. Sparbanksstiftelsen 1826 bidrog 
med prispengarna. 
 
- Krinova har i projektet South Baltic Food Innovation Culture Actors tillsammans med organisationer i 
Polen och Litauen skapat ett partnerskap runt södra Östersjön. Partnerskapet har möjliggjorts med 
hjälp av medel från Svenska Institutet, Målet är ett ökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte för att öppna 
upp för transnationella innovationsprojekt. 
 
Det övergripande syftet med partnerskapet är att förbättra färdigheten hos många lokala aktörer att 
delta och utveckla nya internationella innovationsprojekt och affärssamarbeten. Krinova är en av tre 
projektparter och den sammanhållande organisationen i partnerskapet. De andra två organisationerna 
är D¹brówka, en kommun i norra Polen som har jobbat mycket med mat-evenemang samt en 
myndighet i Litauen, Rietavo Business and Information Centre, som stöttar småföretag på 
landsbygden. Dessutom ingår åtta associerade partners och bland dessa finns polska och litauiska 
kommuner, Klaipeda Universitet, Östersjökulturcentrum från Gdansk och en inkubator från Gdansk. 
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- Under 2016 avslutades förstudien för att skapa en testbed för vattenrelaterade innovationer WISA 
(Water Innovation System Amplifier). I Kristianstad finns flera byggstenar för att skapa en testbed där 
bla funktioner i offentlig sektor utgör experimentmöjligheter: -Vattenriket (biosfärområde som är ett 
UNESCO modellområde för hållbar utveckling), -MoLab (laboratorium för molekylära analyser) -
reningsverk, -vattenverk, -hamnanläggning, -ytvattenmiljöer, -vattenbruk mfl. I förstudien, finansierad 
av EUs regionala utvecklingsfond, har Krinova designat hur dessa olika byggstenar kan kopplas 
samman för att en välfungerande testbed med en gränsöverskridande och öppen innovationskultur 
som ska hålla samman funktionerna. För detta arbete utsågs Krinova till Årets Miljöpristagare 2016 av 
Länsförsäkringar Göinge - Kristianstad med motiveringen: Utifrån bygdens unika förutsättningar har 
KrinovaVATTEN, initierat en unik miljösatsning som innebär en möjlighet att ta sig an utmaningar 
inom vattenområdet, vilket är särskilt angeläget för att skapa en bättre miljö i vår del av Skåne. 
 

 
 
- Tourism in Skåne AB och Krinova AB samarbetade under 2016 där syftet var att identifiera företag 
inom mat-dryck och besöksområdet som har potential att växa på en internationell. Krinova ska med 
sitt utvecklings- och innovationsstöd bidra till fler och mer innovativa entreprenörer inom mat- och 
dryckesturism. En mötesplats ska skapas för de skånska företag som vill utveckla och skapa 
innovativa produkter och tjänster inom mat-och dryckesturism.   
 
- Projektet Green Innovation Governance är ett projekt som syftar till ett ökat kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte för länderna kring Östersjöregionen och som kan leda till gemensamma 
utvecklingsprojekt. Fokusområde för projektet är: Klimatförändring, Vattenvård, Småskalig 
livsmedelsproduktion. Krinova Incubator & Science Park är huvudpart i projektet. Övriga partners i 
projektet är Inst. of Physics of the National Ac. of Science i Ukraine - Ukraina, Ligatne Municipality - 
Lettland, Podkarpacie Country Cluster - Polen och Vidzeme Planning Region - Lettland. 
 
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. Krinovas 
befintliga samarbetspartners, nätverk och ägare är viktiga ambassadörer för Krinovas verksamhet. 
Genom att bistå och vårda dessa kontakter möjliggörs draghjälp för att öka kännedomen om 
innovationsmiljöers betydelse i allmänhet och Krinovas i synnerhet. 
 
Krinova har tagit ett strategiskt beslut om en ökad internationalisering det påverkar också 
kommunikationen som i ökad utsträckning anpassas till en internationell målgrupp. Under 2016 
gjordes 14 pressmeddelanden och en debattartikel. Krinova omnämndes i pressen 133 ggr under året 
(källa: Meltwater.)  
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Krinova har under våren tagit fram en skrift tillsammans med Högskolan Kristianstad. Skriften 
presenterar den gemensamma Innovationsarenan, dess verktyg, processer och resultat. I skriften får 
man också möta några av de företag som fått innovationsstöd att utvecklas och växa. Krinova har 
under året arbetat aktivt för en nationell finansiering av Krinovas innovations- och utvecklingsstöd till 
livsmedelsföretag vilket också ställt krav på kommunikationsarbetet i Krinova. Krinova har en 
webbsida som fungerar som en bank av information från Krinova. Allt som Krinvoa gör, arbetar med 
och levereras publiceras på Krinovas webb. I följande sociala mediakanaler är Krinova dagligen aktiv: 

 

    
 

 
FRAMTID 
Under 2017 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 fördjupa och forma sin roll i ett internationellt innovationsekosystem. Krinova har 
tecknat ett strategiskt samarbete med Matamoros, Mexiko nya Innovationscenter och det samarbetet 
fördjupas nu ytterligare. 
 
Krinova fortsätter att verka för en nationell finansiering av Krinovas innovations- och utvecklingsstöd 
till livsmedelsföretag. Från näringsdepartementet ansöker Krinova Incubator & Science Park om åtta 
miljoner kronor det första året och tio miljoner de följande åren. Med en starkare basfinansiering kan 
Krinova inledningsvis intensifiera insatserna bland skånska företag och successivt bygga upp affärs- 
och innovationsstöd till producenter och förädlare i hela landet i samverkan med andra inkubatorer 
och science parks. Kristianstads Kommun har också meddelat att för 2017 stärker de upp Krinovas 
arbete på mat-området med 3 miljoner kr. 
 
Under första kvartalet 2017 väntas besked om projektet "Tillväxt i Östra Skåne", TÖS beviljas. Skåne 
Nordost har tillsamman med sex kommuner i östra Skåne sökt medel för projektet. Om projektet 
beviljas kommer minst 100 företag från de tolv kommunerna erbjudas möjlighet att under ca tre år 
genomlysa sina företags möjligheter till ökad tillväxt genom extra fokus på innovation, mångfald och 
jämställdhet. Krinova kommer att vara utförarpart för den del som avser Innovationsprogrammet och 
som rör ca 50 företag. Om projektet gå igenom innebär det 3 nyanställningar på Krinova. 
 
Ett strategiskt samarbete kommer att drivas mellan Krinova Incubator & Science Park, SmiLe, 
Medeon och Almi Skåne kring gränslandet mellan livsmedel, life science och diabetes. Under början 
av 2017 kommer Krinova att på nytt delta i en nationell peer review, denna gånga av inkubatorer. 
Utvärderingen genomförs av Swedish Incubators and Science parks på uppdrag av Vinnova. 
Resultatet presenters den 1 mars på Krinova. 
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RESULTAT 
Resultatet av Krinovas verksamhet kommer i form av tillväxt i företag och attraktionskraft för nordöstra 
Skåne. Det ekonomiska målet är att gå runt och den omsättning som genereras användas för 
tillväxtskapande aktiviteter.  
 
Målen för Krinovas verksamhet sätts för 3 år i taget. Nuvarande mål gäller till 2018. Målen för 
mötesplatsen är 23 000 besökare och 110 hyresgäster. Under 2016 uppnådde Krinova målet med 23 
000 besökare. Antalet hyresgäster har under flera år legat och pendlat mellan 85 och 100 bolag. 
Parken är i stort fullbelagd, vilket innebär att nya företag kan komma in när andra flyttar ut.  
 
Målet med Innovationsarenan är att 3-dubbla basfinansieringen från kommunerna i Skåne nordost på 
1,5 miljoner kr. Finansiering för Innovationsarenan har under 2016 legat på 4 miljoner kr. Fram till och 
med 2018 ska Innovationsarenan ha gett stöd till 75 nya och befintliga bolag eller projekt. Fram till 
och med årsskiftet 2016 hade drygt 240 IBOs (Innovation Business Objects) fått stöd. 
Innovationsarenan har de senaste två åren haft ett mycket stort inflöde. Det tar tid att bygga upp IBOs 
som är mogna för extern finansiering och riskkapital och nu börjar vi se att det händer. Företagen på 
Innovationsarenan har tagit in 20 miljoner i extern finansiering (som Krinova har information om). 
Detta är i form av utvecklingscheckar och mjuka lån. Vi har under 2016 också sett de första bolagen 
på arenan landa riskkapital, och det till ett värde av 4,2 miljoner kr. 
 
Målet för profilområdet som i huvudsak projektfinansieras är 10 miljoner kr i årlig omsättning. 
Omsättningen 2016 blev 5,7 miljoner kr. Vilket är en minskning med drygt en miljon kr mot 
föregående år. Utmaningen de senaste åren har varit att finansiering för mat-relaterade projekt inte 
funnits i lika stor utsträckning och Krinova har också haft ont om medfinansiering att växla upp projekt 
med vilket hindrat större projektansökningar. På miljö/vattenområdet så har samarbetet runt MoLab 
inte heller genererat förväntade projektmöjligheter. 
 
MEDARBETARE 
Krinova har ett sammansvetsat team av individer med starka karaktärer som brinner för 
verksamheten. 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.  
 
Krinova har under året fortsatt sitt värdegrundsarbete. En del i detta har varit att mejsla fram och 
medvetandegöra de tre värdeord som kännetecknar Krinovas arbets- och förhållningssätt Glädje, 
Öppenhet och Samarbete (GÖS). Under året har ett dokument som beskriver Krinovas Medskapande 
innovationskultur tagits fram. 

	  
 

 
Arbetet med att effektivisera de interna processerna har löpt vidare under året och kommer att fortgå 
under 2017.  
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Utveckling av 
företagets verksamhet, 
resultat och ställning 

Belopp i kkr     

  2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 
	   	   	   	   	   	  
Nettoomsättning 11 900 13 010 13 077 14 461 9 018 
Rörelsemarginal % 0,2 - 2,2 6,4 neg 
Resultat efter finansiella 
poster 

27 -1 465 947 3 

Balansomslutning 5 278 4 838 7 248 4 638 3 788 
Soliditet % 71,4 77,3 51,6 70,4 61,5 
Definitioner: se not           
	   	   	   	   	   	  
 
 
 
    
Eget kapital    
  Aktie- Reserv- Fritt eget 
  kapital fond kapital 
	   	   	   	  
Vid årets början 100 000 20 000 3 619 363 
Årets resultat     27 171 
	   	   	   	  
Vid årets slut 100 000 20 000 3 646 534 
	   	   	   	  
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 3 646 534, disponeras enligt följande: 
 
 
  Belopp i kr 
	   	  
Balanseras i ny räkning 3 646 534 
	   	  
Summa 3 646 534 
	   	  
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 2016-01-01- 2015-01-01- 
	   2016-12-31 2015-12-31 
 
Nettoomsättning 2 11 900 408 13 010 052 
Övriga rörelseintäkter - 2 372 
	   11 900 408 13 012 424 
 
Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader -3 124 661 -4 862 926 
Personalkostnader 3 -8 560 539 -7 974 148 
Av/nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar -188 131 -177 549 
Rörelseresultat 27 077 -2 199 
 
Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 4 94 1 151 
Räntekostnader och liknande resultatposter 5 - -42 
Resultat efter finansiella poster 27 171 -1 090 
 
Resultat före skatt 27 171 -1 090 
 
 
	    
Årets resultat 27 171 -1 090 
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Balansräkning 
 
Belopp i kr Not 2016-12-31 2015-12-31 
 
TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 7 553 452 741 583 
	   553 452 741 583 
 
Summa anläggningstillgångar 553 452 741 583 
 
Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 258 732 665 147 
Aktuell skattefordran 30 000 40 158 
Övriga fordringar 29 225 8 758 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 818 118 504 991 
	   1 136 075 1 219 054 
 
Kassa och bank 3 588 104 2 877 140 
Summa omsättningstillgångar 4 724 179 4 096 194 
 
SUMMA TILLGÅNGAR 5 277 631 4 837 777 
 
 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 
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 3 619 363 3 620 453 
Årets resultat 27 171 -1 090 
	   3 646 534 3 619 363 
 
Summa eget kapital 3 766 534 3 739 363 
 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 49 265 147 077 
Skatteskulder 1 091 - 
Övriga kortfristiga skulder 228 647 172 146 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 1 232 094 779 191 
	   1 511 097 1 098 414 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 277 631 4 837 777 
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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 nuvärdesberäknats.  
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Not 2  Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad 
   
Nettoomsättning per rörelsegren   
  2016-01-01- 2015-01-01- 
  2016-12-31 2015-12-31 
	   	   	  
Service- och konferenstjänster 2 264 344 2 337 359 
Arvode för Science Park koncept 4 012 625 3 988 098 
Projektrelaterade intäkter 989 096 1 311 703 
Anslag och deltagaravgifter i bedrivna projekt 4 634 343 5 372 892 
	   	   	  
Summa 11 900 408 13 010 052 
	   	   	  
 
Not 3   Anställda och personalkostnader 
     
Medelantalet anställda     
  2016-01-01-   2015-01-01-   
  2016-12-31 Varav män 2015-12-31 Varav män 
	   	   	   	   	  
Sverige 15 6 17 6 
	   	   	   	   	  
Totalt 15 6 17 6 
	   	   	   	   	  
	   	   	  
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, 
inklusive pensionskostnader 

  

  2016-01-01- 2015-01-01- 
  2016-12-31 2015-12-31 
	   	   	  
Löner och andra ersättningar: 6 043 202 5 751 364 
Sociala kostnader 2 422 988 2 087 342 
(varav pensionskostnader) 501 737 396 177 
	   	   	  
 
Not 4  Ränteintäkter och liknande resultatposter   
  2016-01-01- 2015-01-01- 
  2016-12-31 2015-12-31 
	   	   	  
Ränteintäkter, övriga 94 1 151 
	   	   	  
Summa 94 1 151 
   
	   	   	  
	  
Not 5  Räntekostnader och liknande resultatposter   
  2016-01-01- 2015-01-01- 
  2016-12-31 2015-12-31 
	   	   	  
Räntekostnader, övriga - 42 
	   	   	  
Summa - 42 
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Not 6  Skatt på årets resultat 
Bolaget har ett skattemässigt underskottsavdrag som efter årets positiva resultat uppgår till 1 280 073 
kr. Detta underskottsavdrag har i bolagets räkenskaper värderats till 0. 
 
Not 7  Inventarier, verktyg och installationer   
  2016-12-31 2015-12-31 
	   	   	  
Ackumulerade anskaffningsvärden     
-Vid årets början 1 449 802 1 174 182 
-Nyanskaffningar - 275 620 
	   	   	  
  1 449 802 1 449 802 
Ackumulerade avskrivningar     
-Vid årets början -708 219 -530 670 
-Årets avskrivning -188 131 -177 549 
	   	   	  
  -896 350 -708 219 
	   	   	  
Redovisat värde vid årets slut 553 452 741 583 
	   	   	  
 
Not 8  Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

  

  2016-12-31 2015-12-31 
	   	   	  
Upplupna intäkter, projektrelaterade 705 395 378 674 
Förutbetalda kostnader 112 723 126 317 
	   	   	  
  818 118 504 991 
   
	  
Not 9  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   
  2016-12-31 2015-12-31 
	   	   	  
Upplupna kostnader, personalrelaterade 332 729 330 163 
Förutbetalda intäkter, projektrelaterade 633 839 304 050 
Övriga upplupna kostnader 265 526 144 978 
	   	   	  
  1 232 094 779 191 
   
	   	   	  
Not 10  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 
   
  2016-12-31 2015-12-31 
	   	   	  
Ställda säkerheter Inga Inga 
	   	   	  
Eventualförpliktelser Inga Inga 
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Not 11  Nyckeltalsdefinitioner 
  
	  
Rörelsemarginal: 
Rörelseresultat / Nettoomsättning. 
  
Balansomslutning: 
Totala tillgångar. 
  
Soliditet: 
(Totalt eget kapital + 78 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar. 
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