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Förvaltningsberättelse 
 
Styrelsen och verkställande direktören för Krinova AB, 556572-8812, med säte i Kristianstad, får 
härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31. 
 

Uppdrag 
Krinova Incubator & Science Park består av en Innovationsarena, plattform för utvecklingsprojekt 
inom Profilområdet mat – miljö-hälsa, samt en Mötesplats för människor, företag och idéer. Krinova 
erbjuder en kreativ tillväxtmiljö för stöd i utvecklings- och innovationsarbete, skräddarsydda 
konferenser och flexibla kontorslokaler. I Krinovas uppdrag ligger att öka attraktionskraften och 
tillväxten för Kristianstad och nordöstra Skåne samt även hela Skåne inom livsmedelsområdet. I 
Krinovas roll ingår att rigga projekt mellan akademi, offentlig verksamhet och näringsliv som kan 
leda till nya affärsidéer eller innovationer. 

Inom Profilområdet Mat – Miljö – Hälsa, som är sprunget ur det geografiska område i nordöstra 
Skåne som man verkar från, drivs samarbeten och projekt såväl på lokal som internationell nivå. 
Krinovas Profilområde speglar Kristianstadsregionens näringsliv och några av Högskolan Kristianstads 
kompetensområden.  

På 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. Målet är att 
ha minst 200 företag i parken och en konferens- och mötesverksamhet med drygt 35 000 besökare 
per år (gäller till 2025). 

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 omfattar tre områden: 

 Mötesplats för människor och deras idéer och kreativitet 
 Innovationsarena för kunskapsintensiva tillväxtföretag 
 Plattform för utvecklingsprojekt inom Profilområdet Mat-Miljö-Hälsa                   
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En viktig roll för Krinova 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 idéer stöd och möjlighet 
att växa till livskraftiga verksamheter. Här kopplas lokalt, regionalt, nationellt och globalt perspektiv 
samman och verksamheten bidrar till att Skåne år 2020 ska ha utvecklats till en av Europas mest 
innovativa regioner.  

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 flera samarbeten runt södra Östersjön för erfarenhetsutbyte samt transnationella 
innovationsprojekt. 

I slutet av oktober 2018 medverkade Krinova vid den stora invigningen av innovationscentrum Index 
Matamoros i Mexiko – ett centrum som ägs av en industriförening av internationella företag. Under 
flera år har Krinova varit delaktiga i, och varit med och utvecklat detta innovationscentrum. Genom 
samarbetet finns det möjlighet för företagen på Krinovas innovationsarena att internationalisera sig 
och samverka i utvecklingsprojekt kopplade till centrets omfattande test- och experiment-
verksamhet. 

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. Under 2018 fick styrelsen en ny sammansättning 
och Caroline Georgson efterträdde Jonas Haak som styrelseledamot från HKR Holding. Kristofer 
Kargerot från Krinova utsågs till medarbetarrepresentant och ny styrelsemedlem. Dessutom fick 
Karl-Philip Barakate från Region Skåne en adjungerad plats i styrelsen. 

Verksamhet 
Mötesplats 
Krinova har under 2018 fortsatt stärka sin ställning som Mötesplats, och allt fler konferens- och 
mötesarrangörer hittar hit. Med fjolårets 26 000 besökare till något av de närmare 1700 möten, 
workshops, seminarier eller andra aktiviteter och över hundra företag som hyresgäster i parken blev 
Krinova platsen där många nya kontakter skapades och nätverk byggdes.  

Krinova har utvecklat mötesplatsens frukostkoncept vidare och allt fler företag och organisationer 
väljer fredagsfrukost på Krinova för att knyta nya kontakter, få inspiration och dela med sig av 
kunskaper och erfarenheter.  

Krinova arrangerade även flera andra egna events under 2018. I januari arrangerade Krinova för 
fjärde året Food Hack. Denna gång tillsammans med Greater Copenhagen och DTU Skylab. 
Arrangemanget lockade 70 deltagare från fler än 25 länder – människor som alla delar drivkraften 
att skapa innovativa lösningar för att på ett hållbart sätt att producera, konsumera och distribuera 
mat. Under Food Hack diskuteras lösningar som kan leda till nya, eller utveckla befintliga företag. 
Under hösten har förberedelserna pågått för 2019 års Food Hack som arrangeras tillsammans med 
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Formas. Temat 2019 blir ”a healthier planet” och är kopplat till Agenda 2030 och är tänkt att 
inspirera till hållbara produkter och tjänster som tar oss närmare FN:s globala hållbarhetsmål. 

På Vattendagen, som hölls på Krinova i april och arrangerades av Handelskammaren, Krinova, 
Länsstyrelsen Skåne och Sydsvenska Miljörättsföreningen, diskuterades vattenfrågan som en av de 
största globala utmaningarna på vår jord. Sveriges miljöminister Karolina Skog inledningstalade och 
gav regeringens syn på vattenutmaningen. Under Skåne Innovation Week i början av sommaren 
anordnade Krinova två event; Food Jam som gav möjlighet att utforska och laga mat av alternativa 
proteinkällor. Samt en frukostträff med bl a inbjudna företag på Näsbyområdet kring Kristianstad 
Innovation Garden, där presentationer blandades med workshop om den framtida stadsdelen och 
de möjligheter som den kan erbjuda. 

Innovationsarena 
På Innovationsarenan erbjuds alla företag, entreprenörer, forskare och studenter innovations- och 
utvecklingsstöd – inte bara de som vill starta nytt företag utan även befintliga företag och offentlig 
verksamhet.  Krinova är en av få innovationsmiljöer som uteslutande arbetar med öppen och 
utmaningsdriven innovation. Forskning visar att det krävs medskapande för att driva innovation, och 
just medskapandet är en viktig utgångspunkt för arbetet inom Innovationsarenan. Därför är de som 
arbetar på Innovationsarenan business designers och 
institutionella entreprenörer och jobbar proaktivt. 

 
 

Verksamheten kan indelas i tre spår med en hög 
grad av interaktion: 

 Inkubation – stöd för att utveckla en hållbar 
affärsmodell och starta ny verksamhet. 

 Öppen innovation – stöd för befintliga företag att 
innovera genom samverkan med t.ex. forskare, studenter och företag med 
kompletterandekompetenser, erfarenheter och nätverk.  

 Acceleration – stöd för företag att kunna växa. 

Under 2018 sökte sig drygt 70 nya företag till Innovationsarenan och Krinova arbetade aktivt med 
fler än 200 bolag. Tillsammans representerar de en stor bredd i kunskap och erfarenhet. Sedan 
starten 2013 har inflödet till Innovationsarenan varit 464 nya utvecklingsprojekt och embryon till nya 
företag, IBO:s (Innovation Business Objects). Sedan hösten 2017 har Krinova fått utökad finansiering 
från Region Skåne för att kunna skala upp kapaciteten på Innovationsarenan och erbjuda ett stöd till 
matföretag i hela Skåne. Under året har Krinova arbetat med det nationella uppdraget från Vinnova 
– Foodinova – för att utveckla förmågan hos innovationsmiljöer att ge inkubations- och 
innovationsstöd till livsmedelsföretag. Ett 15-tal olika initiativ togs under 2018, bland annat startade 
ett samarbete mellan inkubatorer där fokus ligger på innovationsprojekt i gränslandet mellan 
livsmedel och life science; ”Food, health & life science innovation node”. Foodinova är en del i 
förverkligandet av målen i den nationella livsmedelsstrategin och syftar till att föra aktörer inom 
livsmedelsindustrin samman för ökat samarbete, tillväxt och innovation.  
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Kopplat till det regionala uppdraget har Krinova under 2018 besökt 23 kommuner för möte med 
deras näringslivschefer. Syftet med mötena har varit  att berätta om KrinovaMA:s erbjudande och 
få igång en dialog om vad erbjudandet kan innebära för mat-företagen i respektive kommun. 
Mottagandet har varit väldigt positivt och erbjudandet om innovations-och inkubationsstöd till SME 
matföretag i hela Skåne ses som en fin möjlighet. Krinova har under 2018 arbetat med stöd till 
livsmedelsrelaterade företag i 28 av Skånes 33 kommuner. 

I TÖS-projektet (Tillväxt Östra Skåne), har Krinova under 2018 arbetat vidare med att stärka 
innovationsförmågan i 50 bolag i 12 kommuner i östra Skåne och har bland annat anordnat tre olika 
innovationsseminarier för deltagarna. Syftet med serien av seminarier om innovation är att stärka 
innovationsförmågan hos de företag som bjudits in och som deltar i TÖS-projektet. Seminariernas 
tema speglar de områden som är viktiga för ett företag att behärska för att få en hög 
innovationsförmåga; till exempel omvärldsanalys, mål, vision & kärnvärden samt verktyg för att driva 
effektiva och värdeskapande processer för innovation. 

Året har även inneburit en hel del framgångar för företagen på Innovationsarenan; några exempel: 

Gårdsfisk har som första aktör i Sverige, och kanske till och med i världen, integrerat vattenbruket i 
lantbruket och visat att det går att producera fisk med minimal miljöpåverkan, på land inom 
jordbruket. Gårdsfisk vill växa med 10 gårdar fram till 2021, och ser potential att producera lika 
mycket fisk på land i Sverige som man producerar i kassar i norska fjordar. Intresset från lantbrukare 
var stort när Gårdsfisk i november presenterade sin modell för fiskuppfödning integrerat i 
lantbruket.  150 lantbrukare från hela landet kom till Krinova för att få veta mer om konceptet. 

Lekolar i Osby blev vinnare av Årets innovationspris i Skåne Nordost, ett pris som Krinova delar ut 
tillsammans med Skåne Nordost. Lekolar utvecklar lärande miljöer för skola, förskola och fritidshem. 
Priset belönar innovativt företagande och idéer som visar hur nya möjligheter och kreativa lösningar 
kan omsättas i praktiken. 

Ett annat företag på Krinovas Innovationsarena är Nordic Surf Development med varumärket 
Revolwe, som är världens enda företag som både utvecklar och säljer miljövänliga fångremmar för 
vågsurfing och Stand Up Paddle. Under 2018 tog Revolwe ytterligare ett stort steg framåt på den 
internationella marknaden genom ett globalt samarbete med Slater Designs, ett amerikanskt 
världsledande företag inom branschen. 

Efterfrågan växer stadigt på Green Fries ekologiska pommes gjorda på potatis odlad i trakten kring 
Kärråkra utanför Hässleholm. 2018 kunde de tack vare en investering i nya maskiner tiodubbla sin 
produktionskapacitet jämfört med föregående år. 

Profilområde 
Krinovas Profilområde är Mat – Miljö – Hälsa. Inom dessa områden 
initieras och drivs flera parallella projekt som tillsammans genererar en 
stor kunskapsbank, erfarenhet och värdefulla lokala, nationella och inte 
minst internationella kontakter och nätverk. Profilområdet speglar några 
av Högskolan Kristianstads kompetensområde och Kristianstads 
näringsliv. En viktig roll för Krinova 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. 
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I Krinovas verksamhet ingår även de många projekt som initieras och drivs. 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 2018 löpte bland annat följande projekt inom Krinovas profilområde Mat – Miljö – Hälsa: 

Projekt SB FICA startade i januari 2018 och löper under 2 år. Projektet fokuserar på kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte med partners i Polen och Litauen. Utbytet syftar till att skapa, utveckla och 
internationalisera olika matevenemang. 

MESI (Migrant Entrepreneurship for Social Inclusion) är ett projekt som startade i oktober med fokus 
på hur organisationer som erbjuder stöd till entreprenörer kan bli bättre på att hjälpa utrikesfödda 
entreprenörer. Projektet ska ta fram ett utbildningsmaterial som ska bidra till att affärsutvecklare på 
Nyföretagarcentrum, innovationsmiljöer och andra organisationer ska kunna ge ett bättre stöd till 
nyanlända entreprenörer. 

Projekt DIDEC (Digital innovation inom demensvård) inleddes i februari, med syfte att genom 
förbättrad metodik för samskapande och utmaningsdriven innovation inom demensvården, öka 
innovationskraften, konkurrenskraften och tillväxten inom Life Science SME:s (små och medelstora 
företag) inriktade mot tekniklösningar för demensvård. 

Ett annat initiativ under året för att stärka innovationskraften hos små och medelstora dryckes- och 
livsmedelsföretag var satsningen för att utveckla, tillgängliggöra och säkerställa testbädden på 
Balsgård som en experimentverksamhet och unik testbäddresurs för Norden.  

Drömkontoret är ett projekt för att få en tydligare bild av sambandet mellan drömmar och 
entreprenörskap. Det 3-åriga projektet är ett samarbete mellan Krinova Incubator & Science 
Park och en grupp forskare från Företagsekonomiska Institutionen vid Uppsala Universitet Campus 
Gotland. 

Projektet Green Innovation Governance, har en tydlig koppling till hållbarhetsmålen i Agenda 2030 
här arbetar man för ett ökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom länderna kring Östersjöregionen, 
i syfte att leda till fler gemensamma utvecklingsprojekt. Fokusområden för projektet är: 
klimatförändring, vattenvård och småskalig livsmedelsproduktion. Krinova Incubator & Science Park 
är huvudpart i projektet. Övriga partners är Institute of Physics of the National Academy of Science i 
Ukraina, Ligatne Municipality i Lettland, Podkarpacie Country Cluster i Polen och Vidzeme Planning 
Region i 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 2018 gjordes 21 pressreleaser. Krinova omnämndes 230 gånger i pressen under året (källa: 
Notified.)  
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Krinovas nyhetsbrev, som vid slutet av 2018 nådde 1400 prenumeranter, skickas ut en gång per 
månad och innehåller bland annat inbjudningar till kurser och events, tips på aktuella stipendier och 
finansiering för entreprenörer samt annat som händer på Krinova och hos företagen som finns i 
communityn. 

Arbetet med en uppdaterad grafisk profil inleddes 2018 och kommer att implementeras full ut 
under 2019 i och med lanseringen av en uppdaterad webb. 

I början av sommaren var Krinova i Almedalen tillsammans med företag (Åhus Hamn och LRF Skåne) 
och partners och ägare (Skåne Nordost, Högskolan Kristianstad och Region Skåne). Fokus på 
seminariet var hur vi tillsammans utvecklar samarbeten som leder till nya innovationer och växande 
företag, som skapar jobb och attraktionskraft i den region vi verkar. Krinovas uppdrag är att 
skapa tillväxt. Detta är inget vi kan åstadkomma på egen hand, utan det kräver samverkan med 
företag, studenter, forskare, entreprenörer och andra människor som bär på idéer. Det är när vi 
tillsammans skapar gränsöverskridande 
samarbeten som vi är med och skapar tillväxt och 
blir en motor för utveckling och en 
innovationsdrivande nod.  

I oktober producerades Krinovas första 
Effektrapport som i ord och grafik presenterade 
de värden som skapats i de företag som fått stöd av 
Krinova. Rapporten visar hur Krinova bidrar till 
ökad attraktionskraft för nordöstra Skåne och 
utveckling av den ”smarta maten” och skånska 
lösningar för ett hållbart livsmedelssystem. 
Effektrapporten kommer fortsättningsvis tas fram 
årligen varje höst. Rapporten kompletterar 
Krinovas årsredovisning som kommer till 
årsstämman på våren. 

Medarbetare 
Krinova har ett sammansvetsat team av medarbetare 
med starka karaktärer som alla 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 inneha ett eget 
expertområde. Krinova är idag en eftertraktad 
arbetsgivare och de rekryteringar som gjorts har 

attraherat kvalificerade sökande som uppfyller alla dessa krav.  

 

 



Krinova AB   7 
556572-8812 

 Värdegrundsarbetet som Krinova drivit under året har varit värdefullt för introduktionen av 
nyanställda. 

 9 nya medarbetare har anställts på Krinova under 2018 för att bland annat arbeta med ett 
utökat stöd till livsmedelsföretag i hela Skåne 

 För att göra organisationen mindre sårbar för eventualiteter som t. ex. sjukdom, organiseras 
verksamheten dualistiskt. Detta betyder att organisationen jobbar tillsammans i team. 

Resultat 
Resultatet av Krinovas verksamhet sker i form av tillväxt i företag och ökad attraktionskraft för 
Kristianstadsregionen. Målet är att göra ett plus minus nollresultat. 2018 hade Krinova AB en 
omsättning på 22,3 miljoner kr (14,6 MKR*) och 22 (summerat heltider) personer arbetade på 
Krinova. (*Siffran inom parentes är motsvarande resultat 2017). 

Mötesplats 
 26 000 besökare (knappt 26 000*) 

 1 700 evenemang och möten (1 400*) 

 Drygt 105 företag och andra organisationer i parken (107*) 

 Omsättning 2,9 MKR (2,6 MKR*), serviceintäkter hyresgäster och intäkter för 
mötesplatsen                                                  

Innovationsarena 
464 IBO:s sedan januari 2013, inflöde 2018 av 54 nya IBO:s (IBO = Innovation Business 
Objects = nya företag eller innovationsprojekt i befintliga företag) 

Projektplattformen – Profilområde 
 Mat – Miljö – Hälsa -  projektomsättning 13 MKR (8 MKR*) (extern finansiering, 

Tillväxtverket, Vinnova, Region Skåne m fl) 

Kommunikation 
 21 pressmeddelanden (13*) 

 230 omnämnanden i pressen (186 ggr*) (källa: Notified) 

Framtid 
Många av de initiativ och projekt som Krinova driver har sin utgångspunkt i Agenda 2030 och de 
globala målen för hållbar utveckling. Test- och experimentmiljöerna som Krinova utvecklar i olika 
partnerskap är ett sådant exempel. Dessa experimentmiljöer blir en tillgång både för företagen på 
Innovationsarenan men även för andra företag, såväl i Skåne som övriga landet. Tillsammans med 
Kristianstads kommun och flera av kommunens förvaltningar och kommunala bolag utvecklar 
Krinova en testbädd för biogasen i en cirkulär ekonomi. Krinova vill under 2019 också initiera de 
första innovationsprojekten kopplade till en virtuellt sammankopplad vatten-testbädd, baserad på 
verkliga miljöer där det ska gå  att genomföra test- och utvecklingsverksamhet. Testbädd Balsgård, 
ett samarbete mellan Mårtensson Consulting, Sveriges Lantbruksuniversitet, Högskolan Kristianstad 
och Krinova bildades 2018.  Krinovas roll i testbädd Balsgård, blir förutom att erbjuda utvecklings- 
och innovationsstöd till idébärare, entreprenörer och företag som vill nyttja testbädden, också att 
skapa en samverkansplattform mellan aktörer som ska verka för utvecklingen och etableringen av 
Balsgård som en nordisk testbädd.  
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Utveckling av 
företagets verksamhet, 
resultat och ställning 

Belopp i kkr 

  2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
      
Nettoomsättning 22 278 14 605 11 900 13 010 13 077
Rörelsemarginal % 1,0 1,1 0,2 - 2,2
Resultat efter finansiella 
poster 

232 163 27 -1 465

Balansomslutning 8 506 10 626 5 278 4 838 7 248
Soliditet % 48,9 37,0 71,4 77,3 51,6
Definitioner: se not  
      
 
    
Eget kapital    
  Fritt eget
  Aktiekapital Reservfond kapital
    
Vid årets början 100 000 20 000 3 809 736
Årets resultat 232 116
    
Vid årets slut 100 000 20 000 4 041 852
    
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 4 041 852, disponeras enligt följande: 
 
 
  Belopp i kr
  
Balanseras i ny räkning 4 041 852
  
Summa 4 041 852
  
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 2018-01-01- 2017-01-01- 
 2018-12-31 2017-12-31 
 
Nettoomsättning 2 22 277 548 14 605 043 
Övriga rörelseintäkter 3 - 11 125 
 22 277 548 14 616 168 
 
Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader -5 552 022 -4 427 714 
Personalkostnader 4 -16 295 657 -9 820 281 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -204 004 -205 284 
Rörelseresultat 225 865 162 889 
 
Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 6 251 312 
Resultat efter finansiella poster 232 116 163 201 
 
Resultat före skatt 232 116 163 201 
 
Årets skatt        5    -  - 
  
Årets resultat 232 116 163 201 
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Balansräkning 
 
Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31 
 
TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 6 386 103 514 918 
 386 103 514 918 
 
Summa anläggningstillgångar 386 103 514 918 
 
Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 1 604 499 996 903 
Aktuell skattefordran - 9 158 
Övriga fordringar 7 767 36 636 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 2 650 070 2 004 667 
 4 262 336 3 047 364 
 
Kassa och bank 3 857 635 7 064 012 
Summa omsättningstillgångar 8 119 971 10 111 376 
 
SUMMA TILLGÅNGAR 8 506 074 10 626 294 
 
 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital 100 000 100 000 
Reservfond 20 000 20 000 
 120 000 120 000 
 
Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller förlust 3 809 736 3 646 534 
Årets resultat 232 116 163 201 
 4 041 852 3 809 735 
 
Summa eget kapital 4 161 852 3 929 735 
 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 72 989 280 466 
Skatteskulder 18 754 - 
Övriga kortfristiga skulder 562 152 349 488 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 3 690 327 6 066 605 
 4 344 222 6 696 559 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 506 074 10 626 294 
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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. 
 
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. 
 
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. 
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Not 2  Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad 
   
Nettoomsättning per rörelsegren   
  2018-01-01- 2017-01-01-
  2018-12-31 2017-12-31
   
Service- och konferenstjänster 2 852 243 2 685 158
Arvode för Science Park koncept 5 984 371 4 042 768
Projektrelaterade intäkter 4 815 754 2 101 505
Anslag och deltagaravgifter i bedrivna projekt 8 625 180 5 775 612
   
Summa 22 277 548 14 605 043
   
 
Not 3  Övriga rörelseintäkter   
  2018-01-01- 2017-01-01-
  2018-12-31 2017-12-31
   
Återvunna kundförluster - 11 125
   
Summa - 11 125
   
 
Not 4   Anställda och personalkostnader 
     
Medelantalet anställda     
  2018-01-01- 2017-01-01-
  2018-12-31 Varav män 2017-12-31 Varav män
     
Sverige 22 8 16 6
     
Totalt 22 8 16 6
     
   
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, 
inklusive pensionskostnader 

  

  2018-01-01- 2017-01-01-
  2018-12-31 2017-12-31
   
Löner och andra ersättningar: 11 416 930 6 948 043
Sociala kostnader 4 614 057 2 712 179
(varav pensionskostnader) 1 080 442 602 897
   
 
Not 5  Skatt på årets resultat 
Bolaget har ett skattemässigt underskottsavdrag som efter årets positiva resultat uppgår till 759 113 
kr. Detta underskottsavdrag har i bolagets räkenskaper värderats till 0. 
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Not 6  Inventarier, verktyg och installationer 
  2018-12-31 2017-12-31
   
Ackumulerade anskaffningsvärden 
-Vid årets början 1 616 552 1 449 802
-Nyanskaffningar 75 190 166 750
-Avyttringar och utrangeringar -227 762 -
   
  1 463 980 1 616 552
Ackumulerade avskrivningar 
-Vid årets början -1 101 634 -896 350
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 227 761 -
-Årets avskrivning -204 004 -205 284
   
  -1 077 877 -1 101 634
   
Redovisat värde vid årets slut 386 103 514 918
   
 
Not 7  Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

  

  2018-12-31 2017-12-31
   
Upplupna intäkter, projektrelaterade 2 524 160 1 899 990
Förutbetalda kostnader 125 910 104 677
   
  2 650 070 2 004 667
   
 
Not 8  Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

  

  2018-12-31 2017-12-31
   
Upplupna kostnader, personalrelaterade 811 924 622 545
Förutbetalda intäkter, projektrelaterade 2 479 760 5 154 853
Övriga upplupna kostnader 398 643 289 207
   
  3 690 327 6 066 605
   
 
Not 9  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 
   
  2018-12-31 2017-12-31
   
Ställda säkerheter Inga Inga
  
Eventualförpliktelser Inga Inga
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Not 10  Nyckeltalsdefinitioner 
  
 
Rörelsemarginal: 
Rörelseresultat / Nettoomsättning. 
  
Balansomslutning: 
Totala tillgångar. 
  
Soliditet: 
(Totalt eget kapital + 78 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar. 
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