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Uppdrag 

Krinova Incubator & Science Park är en mötes-
plats för människor, företag och idéer. Genom 
Krinova erbjuds innovations- och utvecklings-
stöd till såväl företag som ännu befinner sig på 
idéstadiet som till etablerade företag. Krinova 
bildades 1999 och är Sveriges största och första 
inkubator och science park med mat som profil-
område. Livsmedel är en central och viktig motor 
i Krinovas verksamhet.

Krinova Incubator & Science Park är en av lan-
dets knappt 70 inkubatorer och science parks, 
där samverkan mellan företag, offentliga organi-
sationer, universitet och högskola och samhälle 
främjar innovationer, utveckling och tillväxt.

Krinova Incubator & Science Park har tre verk  -
samhetsområden, en Innovationsarena, en platt-
form för utvecklingsprojekt inom Profil området 
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 attraktions-
kraften och tillväxten för Kristianstad och nord-
östra Skåne. Det regionala uppdraget omfattar 
utveckling av livsmedelsområdet i hela Skåne. 
I Krinovas roll ingår även att rigga projekt mellan 
akademi, offentlig verksamhet och näringsliv som 
kan leda till nya affärsidéer eller innovationer.

Sparbanken Skånes stöd har varit betydelsefullt 
för utvecklingen av Krinovas verksamhet.

Under 2019 har Krinova fört en dialog om 
strategisk samverkan med Lunds Universitet. 
Ett förslag på avsiktsförklaring om samverkan 
har också mejslats fram och som vid årsskiftet 
närmade sig färdigställande.

Inom Profilområdet Mat – Miljö – Hälsa drivs 
samarbeten och projekt på lokal, regional, 
nationell och internationell nivå. Krinovas 
Profilområde speglar Kristianstadsregionens 
näringsliv och några av Högskolan Kristianstads 
kompetensområden. Genom Profilområdets ut-
vecklingsprojekt ökar kunskapsbanken ständigt, 
parallellt med ett växande nätverk av partners 
och detta bidrar till att vässa det innovations- och 
utvecklingsstöd som Krinova erbjuder. Projekten 
bidrar också till att skapa ett kvalitativt inflöde till 
Innovationsarenan.

Genom Krinovas uppdrag med att vara en dyna-
misk mötesplats för näringslivet och en park där 
kunskapsintensiva företag erbjuds etablerings-
möjligheter, är målet att ha minst 200 företag i 
parken och en konferens- och mötesverksamhet 
med drygt 35 000 besökare per år 2025.

Krinovas tre verksamhetsområden 
samverkar och skapar synergier:

• Mötesplats för människor och deras idéer 
och kreativitet

• Innovationsarena för kunskapsintensiva 
tillväxtföretag

• Plattform för utvecklingsprojekt inom 
 Profilområdet Mat – Miljö – Hälsa

MÖTESPLATS

INNOVATIONSARENA

PROFILOMRÅDE - MAT - M
ILJÖ

 - H
Ä

LSA

COMMUNITY

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för  Krinova AB, 556572-8812, med säte i Kristianstad, 
får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01–2019-12-31.
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En viktig roll för Krinova är att identifiera fram
tidens utmaningar för hållbar tillväxt i gräns-
landet mellan områdena mat, miljö och hälsa. 
Utmaningar som kan bli nya innovationer att 
utveckla tillsammans med näringsliv, forskning 
och det offentliga. Krinovas affärsidé är att vara 
en innovationsdrivande nod och en viktig driv-
kraft i det arbetet är communityn av företag och 
organisationer som tillsammans representerar 
stor erfarenhet, kunskap och vilja att utveckla 
och utvecklas.

Genom Krinova får idéer stöd och möjlighet att 
växa till livskraftiga verksamheter. Här kopplas 
lokalt, regionalt, nationellt och globalt perspektiv 
samman.

För drygt fem år togs det strategiska beslutet att 
forma Krinovas roll och erbjudande i ett interna-
tionellt innovationsekosystem. Krinova har 
etablerat strategiska samarbeten med innova-
tionsmiljöer 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 dessutom flera samar-
beten runt södra Östersjön för erfarenhetsutbyte 
samt transnationella innovationsprojekt. 

I februari 2019 fick Krinova Region Skånes pris 
för ”Synnerliga insatser för Skånes utveck-
ling 2018”. Med priset vill Region Skåne upp-
märksamma en person eller verksamhet som 
gjort något utöver det vanliga för Skåne och 
 skåningarna. Priset syftar till att premiera en eller 
flera aktörer med tydlig koppling till Skåne, som 
genom sitt engagemang, entreprenörskap eller 
kreativitet på ett extraordinärt sätt bidragit till den 
skånska utvecklingen. 

2019 var ett jubileumsår, det var då 20 år sedan 
Krinova bildades. Jubileumsåret avslutades med 
en jubileumskväll i december tillsammans med 
många av de som varit med på Krinovas resa. 
Det blev en speciell kväll med fokus på nätverk-
ande, underhållning och med nedslag i historien. 
20 år med en fantastisk utveckling och i och med 
jubiléet tar Krinova också avstamp för en resa 
framåt i tiden.

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 styrel-
sen finns näringslivet representerat som del av 
styrelsen, inklusive ordförandeposten. Kommun-
direktören innehar vice ordförandeposten och 
högskolans rektor ingår i styrelsen. 

Under 2019 fick styrelsen en ny ordförande. 
I samband med Krinovas bolagsstämma valdes 
Pia Kinhult till styrelseordförande i Krinova AB. 
Pia arbetar som Head of Host States Relations 
för den europeiska forskningsanläggningen ESS. 
Hon efterträder Martin Johansson som efter 5 år 
som styrelseordförande lämnade posten.
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Verksamhet
Mötesplats

Krinova fortsätter att stärka sin ställning som 
Mötesplats och allt fler mötes och konferens
arrangörer hittar hit. 2019 sattes rekord med 
28 000 besökare till några av de över 1700 möten, 
workshops, seminarier eller andra aktiviteter 
som arrangerades på Krinova under året. Aldrig 
tidigare har Krinova haft så många besökare 
under ett år. En vecka i mitten av mars var det 
närmare 2000 besökare i parken till olika möten, 
aktiviteter och konferenser. Med alla besökare 
och över hundra företag som hyresgäster i parken 
blev Krinova platsen där många nya kontakter 
skapades och nätverk byggdes.  

Krinova har utvecklat mötesplatsens frukost-
koncept vidare och allt fler företag och organi-
sationer ser fredagsfrukost på Krinova som den 
naturliga platsen för att knyta nya kontakter, få 
inspiration och dela med sig av kunskaper och 
erfarenheter.

Under 2019 tog Krinovas styrelse ett strategiskt 
beslut att rekommendera Kristianstads kommun 
att satsa på förverkligandet av visionen Kristian-
stad Innovation Garden, dvs att utveckla stads-
delen Näsby där Krinova finns till en innovations-
stadsdel med profilen Mat – Miljö – Hälsa.

Under2019höllKrinovafleraegnaevents:

I mitten av mars arrangerades för femte gången 
Food Hack, och denna gången tillsammans med 
Forskningsrådet Formas. Årets tema för Food 
Hack by Krinova & Formas – ”A Healthier Planet” 
var kopplat till Agenda 2030 och tänkt att inspirera 
till hållbara produkter och tjänster som tar oss 
närmare FN:s globala hållbarhetsmål. Ghana, 
Pakistan och Italien var några av de 30 olika 
nationaliteter som fanns representerade bland 
de närmare 60 tävlande, som alla brann för att 
lösa matkopplade miljö- och klimat utmaningar. 
Vinnare av 2019 års innovationstävling blev 
”Pee cycling”, som i andan av sann cirkulär eko-
nomi presenterade en lösning där  näringsämnen 
i urin tas till vara i livsmedels produktion.

För andra året arrangerades i samband med 
Food Hacket en Food Tech Pavillion som 
 lockade omkring 150 besökare. En mycket upp-
skattad utställning där spännande lösningar inom 
mat, innovation och hållbarhet presenterades.  
 
Under 2019 bjöd Krinova in Food Communityn till
fyra olika Meetup för att ta del av det senaste 
inom livsmedel, företagande och trender. Teman 
för Meetup under 2019 har varit: ”Food & Ag Tech”, 
”Testbädd Balsgård”, ”Livsmedelsbranschens 
potential” samt ”Alternativt protein”. 

Krinova arrangerade även Food Jam under året, 
varav några tillsammans med partners. Food 
Jam kan beskrivas som ett event med innovativ 
matlagning där deltagarna utforskar och tar del 
av varandras erfarenheter inom ett särskilt tema. 

Vattendagen, hölls på Krinova i mars och arran-
gerades av Sydsvenska Industri- och Handels-
kammaren, Krinova, Länsstyrelsen Skåne och 
Sydsvenska Miljörättsföreningen. Detta året var 
temat för dagen ”Vattenkris – hot och möjligheter” 
och fokus på vattnet som resurs samt på vatten-
hantering i ett föränderligt klimat.

Under Skåne Innovation Week i slutet av maj 
anordnade Krinova ett föredrag kring möjligheter 
att söka EUfinansiering för innovationsprojekt. 
Krinova medverkade även i en inspirationskon-
ferens om digitalisering inom demensvården 
med koppling till DIDEC projektet som Perstorp 
kommun driver. 
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Innovationsarena

Innovationsarenans uppdrag är att medskapa 
dynamiska samarbeten för fler och mer innova tiva 
företag. På Krinovas Innovationsarena 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 arbetar uteslutande med öppen och 
utmaningsdriven innovation. Utmaningsdriven 
och öppen innovation kräver faserna Co-Learn 
och Co-Design som tillsammans med Krinovas 
medskapande förhållningssätt, med business 
designers som ”extra entreprenörer”, maximerar 
tillväxtpotentialen och ökar livskraften för före-
tagen och konsortierna som driver innovations-
projekten.

Innovationsarenans stöd 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 före-
tag att innovera genom samverkan med t.ex. 
forskare, studenter och företag med komplet-
terandekompetenser, erfarenheter och nätverk.

• Acceleration – stöd för företag att kunna växa.

Under 2019 sökte sig drygt 70 nya företag till 
Innovationsarenan och Krinova arbetade aktivt 
med cirka 250 bolag. Tillsammans representerar
de en stor bredd i kunskap och erfarenhet. 
Sedan starten 2013 har inflödet till Innovations-
arenan varit 534 företag, nya utvecklingsprojekt 
eller embryon till nya företag, IBO:s (Innovation 
Business Objects). 

Små och medelstora företag, från alla typer av 
branscher i nordöstra Skånes sex kommuner har 
möjlighet att erhålla stöd från Innovationsarenan 
tack vare finansiering från Skåne Nordost.
På uppdrag av Region Skåne levererar Krinova 
ett innovations- och inkubationsstöd till livs-
medelsförädlande företag i hela Skåne. Och 
på uppdrag av Högskolan Kristianstad erbjuds 
studenter och forskare vid högskolan inkuba-
tions- och innovationsstöd. 

Kopplat till det regionala uppdraget har Krinova 
under 2019 arbetat med stöd till livsmedelsrela-
terade företag i 28 av Skånes 33 kommuner. Alla 
näringslivskontor i Skåne har fått besök och/eller 
material om KrinovaMAT. Besöken har syftat 
till att berätta om KrinovaMATs erbjudande för 
att kommunerna ska kunna sprida information 
om erbjudandet. Även möjliga samarbetsprojekt 
kopplat till mat-området har diskuterats med 
respektive kommun. Mottagandet har varit 
mycket positivt. Under 2019 har Krinova dess-
utom distribuerat nyproducerat material i form 
av en broschyr och fyra filmer till kommunerna 
att använda för att informera om erbjudandet till 
kommunernas livsmedelsföretag.

TÖS-projektet (Tillväxt Östra Skåne) har fort-
satt under 2019. Krinova, som leder Innovations-
spåret inom projektet, har arbetat vidare med att 
stärka innovationsförmågan hos 50 bolag i 12 
kommuner i östra Skåne.  Även detta året med 
stöd till bolagen, seminarier och utbildningar.
Dessutom producerades filmer som visar mycket 
nöjda deltagare och ett bra projektresultat. 
TÖS-projektet kommer att avslutas med en 
 konferens i januari 2020. 

Krinova har deltagit i projektet Innovativa finan
si e ringslösningar på landsbygden där cirka tio 
affärsidéer från Östra Göinges kommun har fått 
stöd av tio etablerade företagsledare. Krinova 
har gett utvecklingsstöd till idébärare och nystar-
tade företag och även förberett entreprenörerna 
inför pitchevent. Projektet avslutades med ett 
draknäste. 
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Under hösten genomförde Krinova ett ToY- 
projekt ”Beyond the future” på uppdrag av 
Tourism in Skåne. Projektet var tudelat och om-
fattade dels att leverera ett arbetssätt till Tourism 
in Skåne, för att skapa bättre förutsättningar för 
medskapande processer i näringen. Den andra 
delen av uppdraget handlade om att ta fram 
fyra eller fler konceptuella lösningar med fokus 
att hjälpa entreprenörerna att skapa värdefulla 
erbjudanden för framtidens besökare till Skåne. 

På uppdrag av Kristianstads kommun har Krinova 
gjort en studie kring affärsmodeller för gröna 
ytor i staden med omnejd. För studien anställdes 
en nyutexaminerad student som med stöd av 
 Krinovas business designers tog fram en rapport.

Testbäddar

Krinova har tillsammans med partners utvecklat 
tre testbäddar – en för vattenrelaterade innova-
tioner (WISA), en för Biogas i en cirkulär ekonomi 
och en för flytande och pumpbara livsmedel 
(Testbädd Balsgård). Genom satsningen på 
Testbädd Balsgård för ökad innovationskraft hos 
dryckesföretag, kan Krinova nu erbjuda nya 
utvecklingsmöjligheter i de test- och experiment-
miljöer som Krinova är med och utvecklar i olika 
partnerskap. Dessa  experimentmiljöer är en 
tillgång både för de  företag Krinova jobbar 
med på Innovationsarenan men även för andra 
företag, såväl i Skåne som i övriga landet och 
interna tionellt. Här har företag möjlighet att 
 produktutveckla nya drycker eller andra pump-
bara livsmedel. Under 2019 var det 25 företag 
som nyttjade Testbädd  Balsgård.

Det 3-åriga projektet WISA Stormwater som 
startade 2019 är det första större projektet som 
använder Testbädden WISA. I projektet WISA 
Stormwater är målet att utveckla och testa ny 
teknik för att minska föroreningar genom dag-
vatten från hamnar och andra stora hårda ytor. 

Exempel på projekt Krinova driver med 
 koppling till testbäddarna:

Amplifying the knowledge and use of test-
beds är ett internationellt projekt för att öka 
 kunskapen om testbäddar och hur dessa på 
 bästa sätt kan användas för produkt- och 
processutveckling. För ändamålet skapas en 
online-utbildning som främst riktar sig till affärs-
utvecklare, utbildare och andra personer i inno-
vationsmiljöer som stöttar företagare i deras 
produktutveckling.

Inom BASE – Baltic Sea Biogas Alliance 
arbetar man för att förbättra deltagande organi-
sationers kapacitet och kompetens inom biogas-
området och på så sätt främja övergången till en 
cirkulär ekonomi.

Nyheter från företagen på Innovationsarenan
Året har inneburit framgångar för företagen på 
Innovationsarenan, några exempel: 

I början av 2019 fick Foodtech bolaget Snömoln 
ett statligt stöd från Naturvårdsverket på 
1,2 miljoner kronor för att utveckla en (klimat)
smart, datadriven beställningsplattform mellan 
beställare (restauranger, hotell, storkök) och 
leverantörer (grossister, matproducenter). I sep-
tember tilldelades Snömolns vd och  grundare, 
Julia Wikström hållbarhetspriset ”A Sustainable 
Prize 2019”. Julia fick priset för att hon med sitt 
engagemang och sin drivkraft hjälpt till att minska 
matsvinnet i livsmedelskedjan genom att skapa 
en datadriven beställnings plattform. 

Under året har framgångarna fortsatt för 
 Gårdsfisk som sedan 2013 har odlat fisk i en 
ladugård utanför Kristianstad. I februari tecknade 
Gårdsfisk det första externa kontraktet för att 
producera fisk på ytterligare en gård, Maltesholm 
i Skåne. Gårdsfisk har också blivit världens första 
företag som blir klimatcertifierade enligt Svenskt 
Sigill. Certifieringen gäller för uppfödning som 
sker i slutna system på land vilket gör den till 
världens kanske mest hållbara fiskuppfödning.
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En av de två grundarna av företaget MISO 
(Microbial Solutions), är en av Sveriges tio mest 
innovativa entreprenörer 2019. Betty Collin 
tilldelades ÅForsk Entreprenörsstipendium på 
200 000 kronor vid Sveriges Innovationsriksdag 
i Karlskrona i maj. MISO har utifrån forskning 
inom mikrobiologi samt med utgångspunkt från 
vildjäst, utvecklat en helsvensk och unik produkt 
för vinproducenter och bryggerinäringen. 

Tebrito tog under 2019 in närmare tre miljoner 
kronor i nyemission. Almi Invest investerade 
1 miljon kronor i bolaget och i emissionen deltog 
också privata investerare. Tebrito har tagit fram 
en klimatsmart proteinkälla av mjölmaskar, och 
har lyckats förädla mjölmasken till ett vitt prisbe-
lönt pulver utan smak med hela 88 % proteinhalt. 

Vinnare av Årets innovationspris i Skåne Nordost 
2019, ett pris som Krinova delar ut tillsammans 
med Skåne Nordost, blev Norups Gård i Östra 
Göinge som har vidareutvecklat ett traditionellt 
lantbruk till ett modernt och innovativt miljö-
företag som idag står på flera ben i teknikens 
framkant

Profilområde
Krinovas profilområde är Mat – Miljö – Hälsa. 
Profilområdet speglar både några av Högskolan 
Kristianstads kompetensområde och Kristian-
stads näringsliv. Inom detta område har Krinova 
en viktig roll att identifiera framtidens utmaning-
ar för hållbar tillväxt. Utmaningar för att skapa 
 innovationer, hållbar tillväxt och nya arbetstill-
fällen tillsammans med näringsliv, forskning och 
det offentliga.

Genom sitt uppdrag från Region Skåne är 
Krinova med och förverkligar den Skånska livs-
medelsstrategin. Krinova har även ett nationellt 
uppdrag, via Vinnova, att vara med och förverk-
liga den nationella livsmedelsstrategin genom 
sitt arbete på innovationsområdet. 

Under 2019 kom Vinnova tillsammans med SISP 
(genom nationella workshops, intervjuer och 
analyser av innovationsstödet i Sverige) fram till 
att Krinova var den främsta inkubatorn och scien-
ce parken inom livsmedelsområdet i Sverige. 

I Krinovas verksamhet ingår även de många 
 projekt som initieras och drivs. Det händer mycket 
inom området, inte minst i och med rådande 
 hälso- och miljöutmaningar så sker utvecklingen 
av produkter och tjänster alltmer i de tvärsek-
toriella gränssnitten. Projekten som drivs inom 
profilområdet Mat – Miljö – Hälsa är viktiga pus-
selbitar i de värden som Krinova skapar.  Genom 
projekten genereras en stor kunskapsbank, 
erfarenhet och värdefulla lokala, nationella och 
inte minst internationella kontakter och nätverk 
formas. Projekten bidrar dessutom till en ständig 
utveckling av verktyg och processer för att kunna 
ge bästa tänkbara innovations- och utvecklings-
stöd till företagen på Innovationsarenan.

I samarbete med Addendi har Krinova katego-
ri serat och byggt en kvalitativ databas med 260 
 företag i Skåne. Addendiverktyget är framförallt 
en kvalitativ analysmetod som nu för första 
gången använts på livsmedelsbranschen. 
 Verktyget hjälper Krinova att identifiera olika 
mönster och trender och ger Krinova en kvalitativ 
och visuell ögonblicksbild över bolagen. Verk-
tyget ger möjlighet att synliggöra dragloksföretag 
som bryter mönster och vågar utveckla och 
använda radikal och disruptiv teknik i en annars 
traditionell bransch. Analysverktyget identifierar 
även grupper av bolag som delar utmaningar. 
På detta sätt kan Krinova se mönster och identi-
fiera insatser och projekt att driva för att utveckla 
livsmedelsföretag i Food Communityn. Detta 
hjälper Krinova att rigga kvalitativa projekt inom 
profilområdet.
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Under 2019 drevs bland annat följande 
projektinomprofilområdet:

Projektet Framtidens hållbara livsmedels-
produktion i samverkan erbjuder lantbrukare 
att, i samverkan med varandra, Krinova och 
LRF Skåne ta fram nya och innovativa sätt 
att bedriva ekonomiskt, ekologiskt och socialt 
 hållbar livsmedels-produktion. Med mål att 
skapa bättre förutsättningar för skånska primär-
producenters utmaningar som de nya tiderna 
innebär. 

CONTRA Baltic Beach Wrack (Conversion of 
a Nuisance to a Resource and Asset) utvecklar 
miljövänliga och ekonomiskt effektiva strategier 
för strandstädning av – ”beach wrack”. Beach 
wrack består huvudsakligen en ruttnande 
illaluktande soppa av sjögräs och tång, som är 
effekten av övergödning och förorening kring 
Östersjöregionens stränder.

Projekt SB FICA (South Baltic Food Innovation 
Culture Actors) avslutades under 2019. Projektet 
har fokuserat på kunskaps- och erfarenhetsutbyte 
med partners i Polen och Litauen, där utbytet 
syftat till att skapa, utveckla och internationalisera 
olika matevenemang. Under året medverkade 
Krinova på Open Days i Bryssel med SB FICA 
eftersom projektet blev utvalt att presenteras. 

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

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

Projektet Mera Mat – Flera Jobb erbjuder 
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. 
Krinovas uppdrag i projektet är att genomföra 
”Krinova Growth Process (KGP) – for innovation
capability” som ger ökad innovationskraft, 
 innovations- och utvecklingsförmåga i företag.

Riskanalys
De begränsningar i lokaler och fastigheter som 
ingår i parken i dag, är en hämmande faktor för 
parkens utveckling och för att expandera Mötes-
platsen och nå de mål som är satta. Innovations-
arenan har en stor efterfrågan från näringslivet 
på innovations- och utvecklingsstöd och för att 
kunna möta behovet behövs ett relevant verksam-
hetsstöd. Vid årets slut fanns inga beslut tagna 
om fortsatt verksamhetsfinansiering för profil
område Mat – Miljö – Hälsa från Kristianstads 
kommun och från och med 2021 finns ännu 
inget beslut om finansiering från Region Skåne. 
En satsning på profilområdet långsiktigt är av
görande för att strategiska partners och andra in-
tressenter ska vilja investera i utveckling tillsam-
mans med Krinova. Detta försvårar arbetet med 
att sätta Skåne, Kristianstad och Krinova på den 
natio nella och internationella kartan inom mat- 
och vattenområdet. Här är det viktigt att profilom-
rådet också blir synligt i visionen för strategiskt 
viktiga organisationer lokalt och regionalt.
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Kommunikation
Krinova Incubator & Science Park har under 
året arbetat vidare för att stärka varumärket och 
sin position som viktig aktör bland regionala, 
nationella och internationella innovationsaktörer 
ytterligare. Krinovas fortsätter även att bistå och 
vårda kontakterna med sina befintliga samar-
betspartners, nätverk och ägare som alla är 
viktiga ambassadörer för Krinovas verksamhet. 

Under 2019 har Krinova skapat och lanserat en 
ny grafiskprofil som fått ett positivt mottagande 
och gensvar. Den nya grafiska profilen bygger 
 vidare på värdegrunden och den bild som Krinova 
vill sprida som kreativ, nytänkande, inspirerande, 
energigivande, inkluderande och framåtsträvan-
de. Den grafiska profilen implementeras succes-
sivt allt eftersom nytt material tas fram.

Efter flera månaders intensivt arbete lanserades 
i början av september Krinovas nya hemsida. 
Resultatet är en mer lättnavigerad hemsida 
som bygger på den senaste teknikplattformen 
och fungerar bättre i mobilen. Hemsidan har ett 
modernt grafiskt uttryck som följer Krinovas nya 
grafiska profil.

Under året producerades även boken Brain 
food by Krinova – mat för smarta tankar. Boken 
är producerad inhouse och ingår i det med-
vetna arbetet att använda Krinovas egen profil 
och verksamhet för att positionera sig som en 
innovativ partner på matområdet. Boken ska 
användas som en give away med brainfood som 
tema och tänkt att lyfta Mötesplatsen, Krinova 
men också Kristianstad och dess unika värden. 
Boken, som har varit uppskattad, producerades 
på både svenska och engelska. 

2019 var ett jubileumsår när Krinova fyllde 20 år, 
och med anledning av detta skapades under året 
kommunikation och event för att stärka Krinovas  
varumärke och bidra till ökat engagemang i 
målgruppen. 

Några aktiviteter under jubileumsåret: 

• Produktion av en speciell jubileumssymbol 
som använts i all kommunikation kring jubiléet.

• En tryckt tidslinje togs fram baserad på 
utvalda händelser, tidningsklipp och bilder 
från 1999–2019. Tidslinjen har fått en perma-
nent plats på en av de långa väggarna intill 
konferens avdelningen.

• 20-årsjubiléet och händelser från tidslinjen har 
lyfts fram och använts som tema i nyhetsbrevet 
löpande under året från mars till december. 

• Året avslutades med ett event – en jubileums-
kväll tillsammans med många av de som varit 
med på Krinovas resa. En speciell kväll med 
späckat program av hyllningar, underhållning 
och nedslag i historien. 

Under 2019 gjordes 15 pressreleaser. Krinova 
omnämndes 150 gånger i pressen under året. 
(Källa: Notified) 

Krinovas nyhetsbrev 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.

Brain food 
by Krinova 
– mat för 

smarta tankar
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Medarbetare
Krinova har en fast kärna av medarbetare.
Ett sammansvetsat team av medarbetare med 
starka karaktärer som alla brinner för verksam-
heten. Krinova är en organisation och verk-
samhet i ständig utveckling och där den enskilde 
medarbetarens initiativkraft är nödvändig och 
uppmuntras. Krinova arbetar kontinuerligt med 
att vidareutveckla och levandegöra värde-
grunden GÖS, som står för Glädje, Öppenhet 
och Samarbete. 

Krinovas verksamhet bygger på möjligheten att 
kunna attrahera medarbetare med hög grad 
av entreprenöriell förmåga. De måste vara 
initiativ rika, kunna verka och jobba i många olika 
verksamheter med vitt skiftande kulturer, ha bra 
förmåga att samverka i projekt över organisa-
toriska gränser. De behöver också ofta inneha 
ett eget expertområde. De många, kompetenta 
sökande till utlysta tjänster visar att Krinova är 
attraktiv som miljö och arbetsgivare. Denna 
 position ska stärkas ytterligare och vårdas ge-
nom att synliggöra Krinovas kultur och verksam-
het för att säkerställa kompetensförsörjningen 
även i framtiden. ToY-projekten är en viktig källa 
till rekrytering. I de projekten anställs nyexami-
nerade studenter för att genomföra 10 veckors 
uppdrag i Krinovas regi. 

Krinova arbetar kontinuerligt med att vidare-
utveckla och levandegöra värdegrunden GÖS, 
som står för Glädje, Öppenhet och Samarbete. 
För att kunna arbeta på Krinova behöver man 
vara en ”GÖS”. Det är också viktigt att man trivs 
med att arbeta i utvecklingsprojekt i företag och 
att man har en god social förmåga. Dessutom 
är hög grad av servicekänsla positivt, eftersom 
man är sammanboende med drygt 100 företag 
och dess medarbetare i parken. Krinovas 
  orga ni  sation präglas av mångfald i ålder, kön 
och  bak grund och medarbetarna är rekryterade 
för att på ett bra sätt komplettera varandra och 
 kunna serva en stor flora av företag och idé
bärare. Tillsammans behärskar organisationen 
drygt 10 olika språk.

• Värdegrundsarbetet som Krinova drivit under 
året har varit värdefullt för introduktionen av 
nyanställda och likaså e-lärande plattformen 
där Krinovas metoder, verktyg och processer 
beskrivs. 

• Åtta nya medarbetare har anställts på Krinova 
under 2019. Det är nu 30 personer som har 
anställning på Krinova, vissa av tjänsterna är 
deltidstjänster och summerar man alla tjänster 
motsvarar det 24 stycken heltidstjänster.

• För att göra organisationen mindre sårbar för
 eventualiteter som till exempel sjukdom, organi-
 seras verksamheten dualistiskt. Detta betyder 

att organisationen jobbar tillsammans i team.
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Effektrapport
I november producerades för andra året 
 Krinovas Effektrapport, denna gången för 2018 
och i ord och grafik presenterades en rapport 
som beskriver effekterna av Krinovas samlade  
verksamhet baserat på hur företagen som nyttjat 
Innovationsarenan presterat. Företagen som 
använt Krinovas Innovationsarena skapade till-
sammans 500 nya jobb under 2018 och deras 
omsättningsutveckling var 13 % för 2018 och 
39 % ackumulerat över en fyraårsperiod.

Avkastningen av de offentliga medel som inve ste-
rats i Krinovas verksamhet. ”Return on invest-
ments” (ROI), var drygt fem gånger pengarna 
för varje offentligt investerad krona i Krinova 
2018. Avkastningen är ett resultat av den ökade 
omsättningen, samt jobb som skapats i före-
tagen och därmed ökade skatteintäkter i form av 
bolags skatt, sociala avgifter samt löneskatt. 

Resultat
Resultatet av Krinovas verksamhet sker i form 
av tillväxt i företag och ökad attraktionskraft för 
Skåne. Målet är att göra ett plus minus noll-
resultat. 2019 hade Krinova AB en omsättning på 
25,7 miljoner kr (22,3 MKR*) och 24 (summerat 
heltider) personer arbetade på Krinova. *Siffran 
inom parentes är motsvarande resultat 2018.

Mötesplats
• 28 100 besökare (drygt 26 000*)
• 1 726 evenemang och möten (1 693*)
• 105 företag och andra organisationer

i parken (105*)
• Omsättning 3,2 MKR (2,9 MKR*),

service intäkter hyresgäster och intäkter
för Mötesplatsen

Innovationsarena
• 534 IBO:s sedan januari 2013, inflöde 2019

av 70 nya IBO:s (IBO = Innovation Business
Objects = nya företag eller  innovationsprojekt
i befintliga företag)

Projektplattformen–Profilområde
• Mat – Miljö – Hälsa - projektomsättning

18 MKR (13 MKR*) (extern finansiering,
 Tillväxtverket, Vinnova, Region Skåne m fl)

Kommunikation
• 15 pressmeddelanden (21*)
• 150 omnämnanden i pressen (230 ggr*)

(Källa: Notified)
• Krinova har under året ökat sin räckvidd

genom sociala medier och nyhetsbrev.

Framtid
Under 2020 fortsätter arbetet med de olika 
test- och experimentmiljöer som Krinova nyligen 
 etablerat i olika partnerskap. Dessa experi-
mentmiljöer blir viktiga tillgångar för många 
av de initiativ och projekt som Krinova driver 
vidare med utgångspunkt i Agenda 2030 och de 
globala målen för hållbar utveckling. Som ett led 
i Krinovas roll med innovationsstöd till idébärare, 
entreprenörer och företag som vill nyttja testbäd-
dar och skapa en samverkansplattform mellan 
aktörer, fortgår arbetet med att utveckla och 
etablera Balsgård som en nordisk testbädd.

Under kommande år avser Krinova att utveck-
las vidare som innovationsdrivande nod inom 
profilområdet Mat – Miljö – Hälsa, med starka 
partnerskap för nya smarta livsmedelsrelatera-
de innovationer samt nya och växande företag. 
Krinova planerar att utveckla partnerskap med 
ytterligare regioners inkubatorer och science 
parks, lärosäten och branschorganisationer som 
är relevanta för livsmedelsområdet. 

Krinova har sedan tidigare etablerat strategiska 
samarbeten med livsmedelsrelaterade innova-
tionsmiljöer i andra länder för kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte. Dessa samarbeten fort sätter 
under 2020 och på agendan finns även att 
Krinova avser att skapa ”The Food space” – ett 
koncept för en växande och än mer attraktiv och 
internationell ”food community”.
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Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr
2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Nettoomsättning 25 736 22 278 14 605 11 900 13 010
Rörelsemarginal % 2,8 1,0 1,1 0,2 -
Resultat efter finansiella poster 700 232 163 27 -1
Balansomslutning 13 867 8 506 10 626 5 278 4 838
Soliditet % 35,0 48,9 37,0 71,4 77,3
Definitioner: se not

Eget kapital
Fritt eget

Aktiekapital Reservfond kapital
Vid årets början 100 000 20 000 4 041 851
Årets resultat 693 795

Vid årets slut 100 000 20 000 4 735 646

 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 4 735 646, disponeras enligt följande:

Belopp i kr
Balanseras i ny räkning 4 735 646

Summa 4 735 646

 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 2019-01-01- 2018-01-01-

2019-12-31 2018-12-31

Nettoomsättning 2 25 735 921 22 277 548
25 735 921 22 277 548

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -7 118 240 -5 552 022
Personalkostnader 3 -17 716 131 -16 295 657
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -176 867 -204 004

Rörelseresultat 724 683 225 865

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 1 631 6 251
Räntekostnader och liknande kostnader -26 438 -

Resultat efter finansiella poster 699 876 232 116

Resultat före skatt 699 876 232 116

Skatt på årets resultat 4 -6 081 -

Årets resultat 693 795 232 116
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 5 209 236 386 103

209 236 386 103

Summa anläggningstillgångar 209 236 386 103

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 824 356 1 604 499
Övriga fordringar 15 166 7 767
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 4 992 910 2 650 070

6 832 432 4 262 336

Kassa och bank 6 825 290 3 857 635

Summa omsättningstillgångar 13 657 722 8 119 971

SUMMA TILLGÅNGAR 13 866 958 8 506 074
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31

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 4 041 851 3 809 736
Årets resultat 693 795 232 116

4 735 646 4 041 852

Summa eget kapital 4 855 646 4 161 852

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 327 542 72 989
Skatteskulder 85 986 18 754
Övriga kortfristiga skulder 493 897 562 152
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 8 103 887 3 690 327

9 011 312 4 344 222

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 866 958 8 506 074
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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 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
2019-01-01- 2018-01-01-
2019-12-31 2018-12-31

Service- och konferenstjänster 3 183 277 2 852 243
Arvode för Science Park koncept 3 837 991 5 984 371
Projektrelaterade intäkter 6 200 000 4 815 754
Anslag i bedrivna projekt 12 514 653 8 625 180

Summa 25 735 921 22 277 548

Not 3   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
2019-01-01- 2018-01-01-
2019-12-31 2018-12-31

Män 9 8
Kvinnor 15 14

Totalt 24 22

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
2019-01-01- 2018-01-01-
2019-12-31 2018-12-31

Löner och andra ersättningar: 12 318 572 11 416 930
Sociala kostnader 5 144 767 4 614 057
(varav pensionskostnader) 1 234 134 1 080 442

Not 4  Skatt på årets resultat
2019-01-01- 2018-01-01-
2019-12-31 2018-12-31

Aktuell skattekostnad 6 081 -

6 081 -

Not 5  Inventarier, verktyg och installationer
2019-12-31 2018-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 1 463 980 1 616 552
-Nyanskaffningar - 75 190
-Avyttringar och utrangeringar - -227 762

1 463 980 1 463 980
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början -1 077 877 -1 101 634
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar - 227 761
-Årets avskrivning -176 867 -204 004

-1 254 744 -1 077 877

Redovisat värde vid årets slut 209 236 386 103
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Not 6  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2019-12-31 2018-12-31

Upplupna intäkter, projektrelaterade 4 861 333 2 524 160
Förutbetalda kostnader 131 577 125 910

4 992 910 2 650 070

Not 7  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2019-12-31 2018-12-31

Upplupna kostnader, personalrelaterade 861 671 811 924
Förutbetalda intäkter, projektrelaterade 6 731 558 2 479 760
Övriga upplupna kostnader 510 658 398 643

8 103 887 3 690 327

Not 8  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

2019-12-31 2018-12-31
Ställda säkerheter Inga Inga

Eventualförpliktelser Inga Inga

Not 9  Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal:
Rörelseresultat / Nettoomsättning.

Balansomslutning:
Totala tillgångar.

Soliditet:
(Totalt eget kapital + 78 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.
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