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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
2021-03-02. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.
Kristianstad 2021-03-02

Christian Nyhlén
Verkställande direktör
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Förvaltningsberättelse 2020
Styrelsen och verkställande direktören för Krinova AB, 556572-8812, med säte i Kristianstad,
får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01–2020-12-31.

Krinova Incubator & Science Park är en av landets knappt 70 inkubatorer och science parks,
där samverkan mellan företag, organisationer,
universitet och högskola och samhälle främjar
innovationer, utveckling och tillväxt.
Krinova Incubator & Science Park har tre
verksamhetsområden, en Innovationsarena, en
plattform för utvecklingsprojekt inom Profilområdet Mat – Miljö – Hälsa, samt en Mötesplats för
människor, företag och idéer.
I Krinovas uppdrag ligger att öka attraktionskraften och tillväxten för Kristianstad och
nordöstra 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.

för människor och deras idéer
• Mötesplats
och kreativitet
för kunskapsintensiva
• Innovationsarena
tillväxtföretag
för utvecklingsprojekt inom
• PPlattform
rofilområdet Mat – Miljö – Hälsa

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. Krinovas affärsidé är att vara en
innovationsdrivande nod och en viktig drivkraft i
det arbetet är communityn av företag och organisationer som tillsammans representerar stor
erfarenhet, kunskap och vilja att utveckla och
utvecklas.
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Inom Profilområdet Mat – Miljö – Hälsa drivs
samarbeten och projekt på lokal, regional,
nationell och internationell nivå. Krinovas Profilområde speglar Kristianstadsregionens

Krinovas tre verksamhetsområden
samverkar och skapar synergier:
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Krinova Incubator & Science Park är en mötesplats för människor, företag och idéer. Genom
Krinova erbjuds innovations- och utvecklingsstöd 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 profilområde. Livsmedel är en central och viktig motor
i Krinovas verksamhet.

näringsliv och några av Högskolan Kristianstads
kompetensområden. Genom Profilområdets utvecklingsprojekt 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.
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Genom Krinova får idéer stöd och möjlighet att
växa till livskraftiga verksamheter. Här kopplas
lokalt, regionalt, nationellt och globalt perspektiv
samman.
För drygt sex år sedan togs det strategiska
beslutet 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 dessutom flera samarbeten runt södra Östersjön för erfarenhetsutbyte
samt transnationella innovationsprojekt.
Ägare och styrelse

Under 2020 förändrades styrelsens sammansättning. I maj valde Charlotte Lorentz Hjorth
att efter nio år avsluta sitt uppdrag som VD.
Under rekryteringen av ny VD, tillsattes Nikolas
Larsson som tillförordnad VD och adjungerades då även till styrelsen. Rekrytering av ny VD
avslutades under hösten, och 1:e januari 2021
tillträder Christian Nyhlén sitt uppdrag som VD
för Krinova.
Vid Krinovas extra bolagstämma i maj utsågs
Jonas Haak till ny styrelseordförande i Krinova
AB. Jonas Haak efterträder Pia Kinhult som efter
ett år som styrelseordförande lämnar posten.
Karl-Philip Barakate lämnade sin tjänst på
Region Skåne och därmed även sin post som
adjungerad ledamot i styrelsen i augusti. Denna
post har inte ersatts.

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.

Christian Nyhlén,
tillträder som
ny VD för Krinova.
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Verksamhet
Mötesplats
Mötesplatsen är en viktig del i Krinovas värdeskapande såväl för tillväxt som för att skapa
attraktionskraft. Det är i mötet mellan människor,
företag och organisationer som nya infallsvinklar
och idéer föds, utmaningar finner lösningar och
kontakter och nätverk växer och frodas.
Corona-pandemin har präglat en stor del av
årets mötesverksamhet på Krinova. Mötesplatsen har påverkats och bokningarna ligger, med
anledning av pandemin, på en betydligt lägre
nivå än ett normalt år. Den mötesverksamhet
som kunnat genomföras har anpassats enligt
Folkhälsomyndigheternas rekommendationer
och riktlinjer. Konceptet för Krinovas populära
Fredagsfrukostar har förändrats kontinuerligt under året och har därför ofta kunnat genomföras.
Under året har Krinova färdigställt en ny möjlighet för möten utomhus med en strategiskt placerad sittplats norr om huvudbyggnaden omgiven
av grönska, bärbuskar och fruktträd. Även ”walk
and talk”-möten har blivit populära och speciella promenadrundor har skapats i närområdets
unika Vattenrike.
2020 har påskyndat utvecklingen av digitala
möten och event och Krinova har därför inlett ett

arbete att höja den tekniska nivån som mötesplats för att även kunna erbjuda professionella
digitala möten. Ett internt arbete pågår för ett utvecklat Mötesplatskoncept för att kunna möta en
framtida efterfrågan på en större andel digitala
möten och event.
Eventen som Krinova arrangerarar är ett sätt att
levandegöra Food communityn och en chans för
företagen att dela med sig av kunskap och erfarenheter och bygga nätverk. 2020 har på grund
av Corona-pandemin varit ett utmanande år för
Krinovas Food Community och eventen. Den internationella innovationstävlingen Food Hack by
Krinova som brukar besökas av 200 personer
med tävlande från 30 länder fick ställas in, men
flera andra fysiska och digitala event har kunnat
genomföras. Med målsättning att inte ställa in
utan ställa om, har fysiska event justerats enligt
Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer vilket gett kunskap om nya digitala
verktyg och dess möjligheter.
I januari hölls en Finansiärsträff – ett efterfrågat
tema för många entreprenörer och företagare
som saknar finansiering för att förverkliga sin
dröm. Ett flertal stiftelser och finansiärer var
inbjudna att tala och förklara hur de kunde hjälpa
till att förverkliga idéerna. Representanter från
Sten K Johnssons stiftelsen, Almi, Stiftelsen
Ruth, Leader Skånes Ess och Krinova visade
upp olika sätt att söka stöd.
Två olika Meetup för att ta del av det senaste
inom livsmedel, företagande och trender har
genomförts under 2020. Tema för det digitala
Meetup i maj var ”Effektivare transporter med
Internet of Logistics” kring nya logistikmodeller
som kan komma att förändra hur all handel fungerar. I oktober hölls årets andra Meetup på temat
”Hållbar mat” i samarbete med Axfood. Engagemanget var stort när dagens gemensamma
utmaningar kring ett matsystem där större och
mindre aktörer kan samverka på ett hållbart sätt
diskuterades.
Under året har två Food Jam, där deltagarna
tillsammans skapar nya smarta matinnovationer
samtidigt som de utvidgar sina nätverk
genomförts.
I december anordnade projekt Contra ett
internationellt webinar på temat “Beach Wrack
in the Blue Bio Economy”, där deltagarna fick ta
del av den senaste forskningen, utmaningar och
lösningar kopplat till tång.
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Innovationsarena
Innovationsarenans uppdrag är att medskapa
dynamiska samarbeten för fler och mer innovativa företag. Krinovas Innovationsarena erbjuder
innovations- och utvecklingsstöd till företag, entreprenörer, forskare och studenter – till de som
vill starta nytt företag men även till etablerade
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 företagen och konsortierna som driver innovationsprojekten.
Innovationsarenans stöd kan indelas i tre
spår med en hög grad av interaktion:

– stöd för att utveckla en hållbar
• Inkubation
affärsmodell och starta ny verksamhet.
innovation – stöd för befintliga
• Öppen
företag att innovera genom samverkan med

t.ex. forskare, studenter och företag med
kompletterande kompetenser, erfarenheter och
nätverk.

• Acceleration – stöd för företag att kunna växa.

Corona-pandemin och de följande restriktionerna kopplade till pandemin har tydligt visat på hur
olika utmaningarna för livsmedelskedjans aktörer är. I mars 2020 levererade Krinova en rapport
som visar hur företagen påverkas.

Inkubation
– nystart

Öppen
Innovation
– samverkan

Acceleration
– tillväxt

För en del företag har restriktionerna inneburit i
det närmaste yrkesförbud för andra växtvärk av
tidigare oförutsägbara dimensioner. Alla företag
är unika och det stöd som Krinova har kunnat ge
utifrån de individuella företagets utmaningar har
visat sig kunna skapa värden även under pandemin. Krinovas business designers ställde snabbt
om till att arbeta digitalt för att underlätta för företag att komma vidare i rådande situation. Förutom det direkta stödet till företagen har Krinova
även fortsatt med och startat nya projekt för att
adressera företags gemensamma utmaningar.
Under 2020 sökte sig drygt 70 nya företag till
Innovationsarenan och Krinova arbetade aktivt
med cirka 330 bolag. Tillsammans representerar de en stor bredd i kunskap och erfarenhet.
Sedan starten 2013 har inflödet till Innovationsarenan varit drygt 600 nya utvecklingsprojekt
och 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 livsmedelsförädlande företag i hela Skåne. Och på uppdrag
av Högskolan Kristianstad erbjuds studenter
och forskare vid högskolan inkubations- och
innovationsstöd.
Exempel på projekt på Innovationsarenan
2020:
Craft Go är ett projekt med syfte att öka antalet
sysselsättningar i egenföretag, mikroföretag och
nystartade företag som verkar inom traditionshantverk och formgivning, samt att skapa bättre
förutsättningar för etablering av nya företag i
samma sektor. Fokus ligger på hantverkssektorn
då det finns en tydligt uppåtgående trend hos
allmänhet, företag och andra näringar, att i allt
större omfattning efterfråga och konsumera mer
hållbara upplevelser och produkter av hög kvalitet med kulturhistorisk och lokal förankring.
Projektets övergripande mål är att öka hantverkarnas kunskaper kring företagsutveckling,
produktutveckling och marknadsföring.
Krinova har under tre års tid tillsammans med
partners i Italien, Cypern, Tyskland och Danmark
arbetat inom projekt MESI (Migrant Entrepreneurship for Social Inclusion) med att ta fram en
onlinekurs som underlättar för business designers och affärsrådgivare i de medverkande län-
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derna att coacha nyanlända entreprenörer som
vill starta företag. Onlinekursen är på engelska
och är uppdelad i sex olika moduler som testats
under 2020 för att i början av 2021 vara klara för
att användas.
Projekt Amplifying the knowledge and use of
testbeds (AKUT) är ett europeiskt samarbete för
att öka kunskapen om testbäddar och hur de på
bästa sätt kan användas för produkt- och processutveckling av livsmedelsföretag. Samarbetet
vill stödja företagarna i deras utveckling av drycker och livsmedel, speciellt de små- och medelstora livsmedelsföretagen. Projektet bygger på
att utbilda utbildarna, intermediärerna, i Krinovas
fall Business designers, i vilka resurser som finns
och hur de kan användas.
Nyheter från företagen på Innovationsarenan
Några exempel på framgångar för företagen på
Innovationsarenan under 2020:
Gårdsfisk utsågs till Årets Klimatbonde 2020 av
Svenskt Sigill. Under sommaren startade samarbete med CityGross som blir den första livsmedelskedjan i landet att erbjuda Gårdsfisk sina i samtliga butiker. Gårdsfisk driver även ett projekt för att
utvärdera Fiskabonnemang till konsumenter, där
24 testfamiljer i Skåne kommer få testa tjänsten
och vara med och utveckla projektidén.
För sitt innovativa arbete fick Tebrito utmärkelsen som ”Årets nytänkare” av Dalarnas Business
Forum vid Stjärngalan i januari 2020. Efter en
ny tolkning av EU-lagstiftningen tillåts insekter
som livsmedel i Sverige. En ny möjlighet med
nya spännande produkter baserade på insekter
öppnar sig nu för Tebrito.

Gnista Spirits lanserade Sveriges första alkoholfria sprit ”Floral Wormwood” i november 2019. För
att kunna fortsätta utveckling och produktion av
uppföljaren ”Barreled Oak” mitt under Coronapandemin krävdes nytt kapital. I april beviljades
Gnista 100 000kr från Vinnova för att verifiera och
utveckla sin nästa innovation. Under sommaren
har Gnista även genomfört en lyckad kampanj
på Kickstarter som genererade 158 000kr. Detta
möjliggjorde fortsatt utveckling och produktion,
och i september fylldes av den första batchen av
”Barreled Oak” på Testbädd Balsgård.
SunFeeds är en ny måltidsersättningskräm,
baserad på solroskärnor, som vill bidra till kampen
mot svält. Under våren har de med stöd av
kompetensen som finns på Testbädd Balsgård fått
hjälp att utveckla produkten. Nu ska den testas
för att säkerställa att den uppfyller FN:s och
UNICEF:s högt ställda krav på näringsinnehåll. I
september prisades SunFeeds med Lunds
universitets och Sparbanken Skånes pris för framtidens innovationer, och tilldelades hederspriset
på 25 000kr.
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Profilområde
Krinovas profilområde är Mat – Miljö – Hälsa.
Inom detta område har Krinova en viktig roll att
identifiera framtidens utmaningar för hållbar tillväxt. Utmaningarna kan bli nya innovationer att
utveckla tillsammans med näringsliv, forskning
och det offentliga.
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 tvärsektoriella
gränssnitten. Projekten som drivs inom profilområdet Mat – Miljö – Hälsa är viktiga pusselbitar 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 utvecklingsstöd
till företagen på Innovationsarenan.
Corona-pandemin har under året påverkat en
del projekt när aktiviteter inte kunnat genomföras som planerat och några projekt har därför
förlängts och aktiviteter har ställts om.
Genom sitt uppdrag från Region Skåne är
Krinova med och förverkligar den Skånska
livsmedelsstrategin. Kopplat till det regionala
uppdraget KrinovaMAT, har Krinova under 2020
arbetat med att skala upp inkubations- och
innovationsstöd till matentreprenörer i 29 av
Skånes 33 kommuner. Uppdraget finansieras av
Region Skåne och Kristianstads kommun.
Krinova har även ett nationellt uppdrag, via Vinnova, att vara med och förverkliga den nationella
livsmedelsstrategin genom sitt arbete på innovationsområdet. I det nationella uppdraget Foodinova har en del av Krinova aktivitet under 2020
varit förmedling och erfarenhetsutbyte kopplat till
Vinnovas verifieringsmedel till livsmedelsbolag
som delats ut till 50 bolag i samarbete med SISP.
Krinova har även genomfört ett erfa-möte på
nationell nivå som vänt sig till andra inkubatorer i
Sverige. Ytterligare ett erfa-möte skulle ha hållits
i december men har skjutits upp till våren 2021.
I samarbete med Krinova har Addendi kategoriserat och byggt en kvalitativ databas med
240 företag i Skåne. Verktyget är ett viktigt och
användbart hjälpmedel för att ge en verklighetsbild och möjliggöra för Krinova att analysera den

kunskap Krinova redan har kring företagen på ett
kraftfullt och mer holistiskt sätt. Verktyget hjälper
Krinova att fortsatt identifiera olika mönster och
trender. Det ger en kvalitativ och visuell ögonblicksbild samt en möjlighet för Krinova att ta
tillvara Skånes innovationspotential på livsmedelsområdet för att skapa vidare effekt i form av
jobb och tillväxt.
Under 2020 drevs bland annat följande
projekt inom profilområdet:  
Mer mat – fler jobb är ett projekt i samarbete
mellan LRF och AF där Krinova samarbetar med
LRF och genomför skräddarsydda insatser till
företagare som producerar och/eller förädlar
livsmedel. Målet för projektet är att öka matproduktionen och få fler människor i arbete och på
så sätt bidra till att genomföra den nationella
livsmedelsstrategin. Under 2020 har Krinova
börjat arbeta med 20 matföretag fördelade på 17
skånska kommuner.
”Beach wrack” är benämningen för bl.a. organiskt material såsom sjötång, alger och sjögräs
som sköljs upp på stränder. Projekt Contra
(Conversion of a Nuisance to a Resource and
Asset) syftar till att sammanställa den kunskap
som krävs för en hållbar hantering av beach
wrack. Projektet ska utveckla miljövänliga och
ekonomiskt effektiva strategier för hantering
av beach wrack samt skapa en ”verktygslåda”
med hanterings- och återvinningsalternativ som
säkerställer att kommuner kring Östersjön kan
balansera krav på rena stränder med en mer
hållbar hantering.
Projekt Framtidens hållbara livsmedelsproduktion i samverkan. Genom finansiering
från Jordbruksverket ges Krinova möjlighet att
erbjuda primärproducenter av animaliskt
protein att, i samverkan med varandra, Krinova
och LRF Skåne, nå bättre lönsamhet genom
att lyfta och ta betalt för mervärden som, miljö,
djurvälfärd och social hållbarhet. Projektet
har genomfört gemensamma träffar och individuella coachningar av deltagande företag och
slutförs under 2021.
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Kommunikation
Krinova Incubator & Science Park har under året
arbetat vidare för att ytterligare stärka varumärket och sin position som viktig aktör bland
regionala, nationella och internationella innovationsaktörer.

I november producerades för tredje året
Krinovas Effektrapport, denna gång för 2019
och i ord och grafik presenterades en rapport
som beskriver effekterna av Krinovas samlade
verksamhet. Effektrapporten har även översatts
till engelska.

Under 2020 gjordes sju pressreleaser. Krinova
omnämndes 90 gånger i media under året (källa:
Notified).
Krinovas nyhetsbrev, som vid slutet av 2020 gick
ut till närmare 1 800 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.
2019 lanserades Krinovas nya hemsida på
svenska. En mer lättnavigerad hemsida som
bygger på den senaste teknikplattformen och
fungerar bättre i mobilen och bygger på den nya
grafiska profilen som lanserades samma år. I
början av 2020 lanserades den engelska versionen av hemsidan.

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 verksamheten. Krinova är en organisation och verksamhet i ständig utveckling och där den enskilde
medarbetarens initiativkraft är nödvändig och
uppmuntras.
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 arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla 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 kring 100 företag
och dess medarbetare i parken. Krinovas organisation präglas av mångfald i ålder, kön och bakgrund och medarbetarna är rekryterade för att
på ett bra sätt komplettera varandra och kunna
serva en stor flora av företag och idébärare.
Det är nu 26 personer som har anställning på
Krinova, vissa av tjänsterna är deltidstjänster
och summerar man alla tjänster motsvarar det 18
stycken heltidstjänster.
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Effektrapport
I november 2020 producerades för tredje året
Krinovas Effektrapport, denna gången för 2019
och i ord och grafik presenterades en rapport
som beskriver effekterna av Krinovas samlade
verksamhet baserat på hur företagen som nyttjat
Innovationsarenan presterat. Den fulla effekten
är ett resultat av att Krinovas tre olika verksamhetsområden; Mötesplats, Profilområde (med
projekten) och Innovationsarena samverkar och
stärker varandra och kan på så sätt skapa synergieffekter. Företagen som använt Krinovas Innovationsarena skapade tillsammans drygt 400
nya jobb under 2019 och hade en omsättningsutveckling på 40 % sett över en femårsperiod.
Avkastningen av de offentliga medel som investerats i Krinovas verksamhet. ”Return on investment” (ROI), gav närmare fem gånger pengarna
för varje offentligt investerad krona i Krinova
2019. Avkastningen är ett resultat av den ökade
omsättningen, samt jobb som skapats i företagen och därmed ökade skatteintäkter i form av
bolagsskatt, 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 nollresultat. 2020 hade Krinova AB en omsättning på
22,0 miljoner kr (25,7 MKR*) och 18 (summerat
heltider) personer arbetade på Krinova.
Mötesplats
12 675 besökare (28 100*)
1 035 evenemang och möten (1 726 *)
100 företag och andra organisationer i parken
(105*)
Omsättning 1,8 MKR (3,2 MKR*), serviceintäkter hyresgäster och intäkter för Mötesplatsen

•
•
•
•

Innovationsarena
604 IBO:s sedan januari 2013, inflöde 2020
av 73 nya IBO:s (IBO = Innovation Business
Objects = nya företag eller innovationsprojekt i
befintliga företag)

•

Projektplattformen – Profilområde
Mat – Miljö – Hälsa - projektomslutning
14 MKR (13 MKR*) (extern finansiering – Tillväxtverket, Vinnova, EU-projekt m fl)

•

*Siffran inom parentes är motsvarande resultat 2019.

Kommunikation
7 pressmeddelanden (15*)
90 omnämnanden i media (150 ggr*) (källa:
Notified)
Krinova har under året ökat sin räckvidd
genom sociala medier och nyhetsbrev.

•
•
•

Framtid
Krinova går en spännande framtid till mötes.
Profilområdet Mat – Miljö – Hälsa har en stark
och ständigt ökande samhällsrelevans och när
profilområdets tre delar integreras ger det en
fantastisk potential. Hållbara och hälsomässiga
lösningar är nödvändiga delar av innovation
inom mat- och livsmedelsområdet och där är vi
ännu bara i början av en spännande utveckling.
Här har Krinova ambitionen att vidareutvecklas
som en framtidssmart och utmaningsdriven kraft
med koppling till de globala hållbarhetsmålen
och med starka partnerskap både lokalt, regionalt och nationellt/internationellt. Att verka för
nya smarta innovationer inom Mat – Miljö –
Hälsa för både nya, växande och etablerade
företag är och förblir ett fokusområde där
Krinova kan utnyttja sin spetskompetens och
omfattande nätverk. Ett viktigt led i detta arbete
är att fortsätta utveckla samarbeten med akademi, andra inkubatorer, science parks och
branschorganisationer.

Krinova AB
556572-8812

Förutom profilområdet Mat – Miljö – Hälsa har
Krinova också en stark position som en innovations- och tillväxtdrivande aktör lokalt och
regionalt i ett bredare perspektiv. För både nya
och växande företag kan Krinova i detta sammanhang bidra och skapa värde, där frågor kring
strategi och ledarskap tenderar att komma allt
högre upp på agendan; hur leds en verksamhet så att innovation frodas och hur samspelar
struktur och kultur för att rusta en verksamhet för
framtiden? Här kan Krinova göra skillnad och gå
i bräschen tillsammans med samarbetspartners i
akademi och näringsliv.
Ett annat område som ständigt utvecklas är
den fysiska mötesplatsen i Kristianstad, där
parken Krinova under många år spelat en viktig
roll för besökare och hyresgäster – i tusentals
möten mellan människor har idéer värkts fram,
erfarenheter utbytts, relationer skapats och
affärer initierats. Det nya skapas i interaktionen
mellan människor, men under Coronans år 2020
har förutsättningarna för fysiska möten skakats
om i grunden. Sannolikt kommer vi att behöva
definiera om vad en mötesplats faktiskt är; det
digitala genomslaget är enormt och framtidens
mötesplats kommer att vara något annat, något
större och något annorlunda. Det innebär också
möjligheter till nya typer av möten och sätt att
samarbeta där Krinova kan spela en viktig roll att
visa vägen och vara i framkant.
För organisationen Krinova innebär 2021
att verksamheten ska rustas för framtiden
genom ett genomgripande strategiarbete.
För att Krinova även på lång sikt ska vara en
innovationsdrivande och samhällsutvecklande
kraft behöver planen vara genomarbetad och
tydlig för både medarbetare och samarbetspartners. Dessutom – och kanske det viktigaste
– ska Krinova alltid vara en arbetsmiljö man vill
vara på och återvända till. Att vara en attraktiv
arbetsgivare med medarbetare som trivs och
stimuleras är grunden till att skapa externt värde
och bidra till innovation och tillväxt.
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Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
2020-12-31
Nettoomsättning
22 042
Rörelsemarginal %
4,4
Resultat efter finansiella poster
827
Balansomslutning
9 382
Soliditet %
58,5
Definitioner: se not

2019-12-31
25 736
2,8
700
13 867
35,0

2018-12-31
22 278
1,0
232
8 506
48,9

2017-12-31
14 605
1,1
163
10 626
37,0

Belopp i kkr
2016-12-31
11 900
0,2
27
5 278
71,4

Eget kapital
Vid årets början
Årets resultat
Vid årets slut

Aktiekapital
100 000

Reservfond
20 000

100 000

20 000

Fritt eget
kapital
4 735 646
456 016
5 191 662

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 5 191 662, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning
Summa

Belopp i kr
5 191 662
5 191 662

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

2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

Nettoomsättning

2

22 042 440
22 042 440

25 735 921
25 735 921

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Rörelseresultat

3

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

-7 118 240
-17 716 131
-176 867
724 683

49
-132 220
827 049

1 631
-26 438
699 876

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

4

-225 965
601 084

699 876

Skatt på årets resultat

5

-145 068

-6 081

456 016

693 795

Årets resultat
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

2019-12-31

6

140 105
140 105

209 236
209 236

140 105

209 236

246 832
7 322
6 641 065
6 895 219

1 824 356
15 166
4 992 910
6 832 432

Kassa och bank

2 346 664

6 825 290

Summa omsättningstillgångar

9 241 883

13 657 722

SUMMA TILLGÅNGAR

9 381 988

13 866 958

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

7
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

2019-12-31

100 000
20 000
120 000

100 000
20 000
120 000

4 735 646
456 016
5 191 662

4 041 851
693 795
4 735 646

5 311 662

4 855 646

225 965
225 965

-

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

327 542
85 986
493 897
8 103 887
9 011 312

9 381 988

13 866 958

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

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

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8

9
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter
för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

År
5-10

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt
för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller
händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära
skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för
avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga
underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller
skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler
som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.

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

Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren
Nettoomsättning per rörelsegren
Service- och Mötestjänster
Verskamhetsfinansiering
Projektomslutning
Summa

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

2019-01-012019-12-31
3 183 277
9 481 658
13 070 986
25 735 921

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

2019-01-012019-12-31
9
15
24

Not 3 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Män
Kvinnor
Totalt

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

Löner och andra ersättningar:
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

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

2019-01-012019-12-31
12 318 572
5 144 767
1 234 134

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

2019-01-012019-12-31
-

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

2019-01-012019-12-31
6 081
6 081

2020-12-31

2019-12-31

1 463 980
1 463 980

1 463 980
1 463 980

Not 4 Bokslutsdispositioner
Avsatt till periodiseringsfond
Summa

Not 5 Skatt på årets resultat
Aktuell skattekostnad

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Avyttringar och utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar
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-Vid årets början
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
-Årets avskrivning

-1 254 744
-69 131
-1 323 875

-1 077 877
-176 867
-1 254 744

140 105

209 236

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

2019-12-31
4 861 333
131 577
4 992 910

2020-12-31
225 965
225 965

2019-12-31
-

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

2019-12-31
861 671
6 731 558
510 658
8 103 887

2020-12-31
Inga

2019-12-31
Inga

Inga

Inga

Redovisat värde vid årets slut

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

Not 8 Periodiseringsfonder
Periodiseringsfond, avsatt räkenskapsåret 2020

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

Not 10 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser

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