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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i KSEK.
Verksamheten
Uminova Innovation i Umeå är en av Sveriges bästa inkubatorer och utvald till Vinnovas Nationella
Excellenceprogram. Sedan 2003 har vi gett affärsstöd till över 150 aktiebolag som tillsammans har mer än 600
anställda och omsätter drygt 900 miljoner. Vi har gjort Umeå, Västerbotten och norra Sverige till en starkare plats för
tillväxt och utveckling.
Uminova Innovation erbjuder en strukturerad och effektiv process för att utveckla nya affärsidéer som är unika, har ett
kunskapsförsprång och kan utvecklas till startups med skalbara affärsmodeller baserade på hållbara och nyskapande
varor, tjänster eller processer. Vi erbjuder tillgång till kunder, kompetens, kapital och nätverk som får företagen att växa
snabbare och att nå ut internationellt. Vårt mål är att generera nya offensiva bolag med stora ambitioner.
* Vi vill göra väsentlig nytta för alla som vill bygga bolag, växa och göra skillnad för världen
* Vi tror på att entreprenörers kraft och ny teknik är nycklar till att driva förändring och att små idéer kan göras mycket
större och mer hållbara än någon kan ana.
* Vi erbjuder en säkrare och snabbare startupresa, maxad med lärande. Vi rustar entreprenörer för att nå framgång och
växa stort.
Vårt affärsstöd ska hjälpa människor att utmana sina affärsidéer, tänka större, satsa högre och bygga hållbara,
nyskapande bolag som kan skala upp. Affärsstödet följer en process men är case-/individanpassat och karaktäriseras av
ett iterativt och lärande arbetssätt med en process som utvecklar individer. Vi bygger inte bara bolag utan utvecklar
också människor.
Vi är en nyckelspelare i regionen och en del av ett ekosystem för innovation där affärsidéer som löser viktiga problem
och har en global potential föds. Vi ska verka för att talanger och investerare söker sig hit, samt att vi har ett näringsliv
som arbetar med innovation genom att engagera sig i startups.
Verksamheten utvecklas kontinuerligt genom att hitta nya metoder och arbetssätt för att erbjuda effektivt affärsstöd från
tidig affärsidé till växande bolag. Affärsidéer kommer från alla branscher och är från studenter, forskare och anställda
vid universiteteten, universitetssjukhuset, forskningsinstitut samt från näringslivet i regionen. De affärsidéer och
personer som antas till Uminova Innovation genomgår en strukturerad affärsutvecklingsprocess.
Under år 2019 hade Uminova Innovation ett inflöde på 150 affärsidéer/tidiga företag (föregående år 108) och nio
företag antogs till inkubatorn. I inkubatormiljön fanns under året ca 70 affärsidéer och startup-bolag under olika faser
av utveckling. Dessa har erhållit ca 9 miljoner kronor i medel (bidrag, innovationslån etc) från andra aktörer under året
förutom riskkapital (ägarkapital) på 54 mkr. Annan typ av finansiering än ägarkapital är mycket viktigt i tidiga skeden
eftersom osäkerheten är stor och få riskkapitalbolag vill gå in i väldigt tidiga bolag.
Under året har vi haft 32 st studenter från universitetet som sommarentreprenörer (av 158 sökande). De har startat egna
företag och gjort uppdrag under sommaren åt företag i vår inkubator i huvudsak. Syftet med sommarentreprenörer är att
studenter får prova på eget förtagande som sommarjobb och förhoppningsvis vill de fortsätta och utveckla sitt företag
eller börja jobba i ett startup i inkubatorn och vara med på en resa med att bygga upp ett tillväxtbolag. Vi ser gärna att
studenterna blir kvar i regionen med tanke på utmaningar med kompetensförsörjningen på sikt.
Vårt Startup-program går under vår och höst och 16 affärsidéer/bolag har blivit antagna. Startup-programmet har fokus
på customer development och lean startup metodik för att snabbt och effektivt verifiera och förstå valda kundsegments
behov och krav, formulera sitt värdeerbjudande samt hitta sin skalbara affärsmodell. Av de affärsidéer som inte antas
till startup-programmet har vi gett vissa chansen att utvecklas i vårt korta Intro program.
Vid våra större event Match Up och 2 st Umeå Tech Arena hölls över 70 enskilda möten mellan investerare och bolag i
inkubatorn samt över 80 enskilda möten mellan startups och storbolag. Umeå Tech arena är välbesökt och har över 400
deltagare varje gång. Deltagarna är en blandning av entreprenörer, studenter, forskare, investerare och folk från
näringslivet. Vi har även genomfört 8 Teknikfrukostar tillsammans med Umeå Näringslivsservice.
Samarbetet med Innovationskontoret och Umu Holding fortsätter fungera bra med en gemensam process
(UMU-modellen) för att hantera inflöde och hjälpa tidiga affärsidéer vidare i innovationsstödsystemet.
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Uminova Innovations kunder är beställare och uppdragsgivare med god betalningsförmåga varför de affärsmässiga
riskerna bedöms som små. Vi har flera större uppdrag som pågår över lång tid. Kostnader för ett uppdrag uppstår i
huvudsak först när beställning skett och finansiering i övrigt finns för respektive uppdrag. Finansiella risker finns
framförallt i våra strukturfondsprojekt (EU-projekt inom mål 2) och mot EU-kommissionen, där vi arbetar först och får
betalt i efterhand.
Flerårsjämförelse*
2019
31 786
137
0,43
37 114
19,17
123,28

Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster
Res. i % av nettoomsättningen
Balansomslutning
Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)

2018
34 284
483
1,40
37 056
19,05
122,95

2017
37 335
284
0,76
36 669
18,36
121,39

2016
34 132
82
0,24
37 689
17,39
120,74

2015
26 573
202
0,76
32 073
20,33
125,27

*Definitioner av nyckeltal, se noter
Ägarförhållanden
Bakom ägarna till Uminova Innovation AB står de viktigaste samhällsoperatörerna i Umeå och regionen nämligen,
Umeå universitet, SLU, Umeå kommun, Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting. Det praktiska ägandet
sköts dock genom av nedan nämnda organisationer kontrollerade bolag.
Umeå universitet Holding AB
SLU Holding AB
Umeå Kommunföretag AB
Region Västerbotten
Summa

50,30%
8,46%
25,16%
16,08%
100,00%

Umeå Universitet Holding AB (org.nr 556525-6061) äger majoritetsandel och är Uminova Innovation AB:s
moderbolag.
Uminova Innovation AB har sitt säte i Umeå.
Finansiering
Verksamheten finansieras genom ersättningar från tecknade uppdragsavtal och offentliga medel. Uminova Innovation
AB har i detta avseende tecknat särskilda uppdragsavtal med varje huvudman bakom delägarna i bolaget. Uminova
Innovation AB skall mot ersättning utföra i avtalen beställda åtgärder i syfte att driva innovationsutvecklingsverksamhet med viss inriktning i enlighet med uppdragsgivarens önskemål. Ersättningen från uppdragsavtalen utgör
grunden för finansieringen av verksamheten i Uminova Innovation AB.
Enligt uppdragsavtalen skall bolaget också söka annan projektfinansiering vilket också gjorts: Uminova Innovation har
offentliga medel från strukturfonderna (mål 2), EU-kommissionen (COSME), Region Västerbotten, Vinnova,
Tillväxtverket med flera. De offentliga medlen svarar för närvarande för den största delen av projektfinansieringen.
Dessa finansieringskällor utgör en osäkerhet för framtida finansiering av verksamheten eftersom de löper över
projektperioder.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Uminova Innovation AB står, liksom andra företag, för närvarande inför utmaningen att hantera de effekter som
uppkommer i samband med spridningen av COVID-19 (Corona-viruset). Spridningen av viruset sker just nu i många
länder och implementering av olika åtgärder och aktiviteter pågår runt om i världen för att förhindra att samhällen och
affärsverksamheter påverkas.
Uminova Innovation arbetar aktivt för att hjälpa startups och människor med affärsidéer på bästa möjliga sätt under de
rådande omständigheterna. Vi ersätter fysiska möten och events med en ökad användningen av digitala medier och
andra lösningar i vårt affärsstöd.
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Per dagen för denna årsredovisnings undertecknande ser vi ingen avsevärd effekt på bolagets egen ekonomiska
ställning, men det är svårt att uppskatta corona epidemins slutliga påverkan på samhället såväl som bolaget.
Framtida utveckling
De nya företagen som lämnar inkubatormiljön har haft svårt att hitta optimala lokaler och miljöer att växa vidare i.
Utvecklingen av Universitetsstaden och Umeå Science Park är viktig för att skapa dessa förutsättningar och erbjuda en
miljö som ger ett ekosystem för innovation samt ökade möjligheter för etableringar utifrån. Uminova Innovation är
med och driver på denna utveckling via bolaget Science Park Umeå AB.
Vi fortsätter jobba aktivt med branscher där regionen är starka och vi får bra flöden som healthtech, digitaltech,
cleantech och spel/gaming.
Förändringar i eget kapital

Belopp vid årets ingång
Resultatdisp. enl. beslut av
årsstämma:
Årets vinst
Belopp vid årets utgång

Övrigt bundet
Aktiekapital eget kapital
236
32

236

Övrigt fritt
eget kapital
5 690

32

Resultatdisposition (kronor)
Förslag till disposition av bolagets vinst
Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst
årets vinst
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

5 967 360
204 049
6 171 409
6 171 409
6 171 409

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Årets Summa fritt
resultat eget kapital
277
5 967

277

-277
204

0
204

5 967

204

6 171
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RESULTATRÄKNING
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Not

2

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Avsättning till periodiseringsfond
Återföring från periodiseringsfond

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

31 786
0
31 786

34 284
110
34 394

-15 412
-15 976
-260
0
-31 648

-19 301
-14 310
-170
-110
-33 891

138

503

-1
-1

-20
-20

137

483

-150
350
200

-180
114
-66

337

417

-133

-140

204

277
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BALANSRÄKNING

2019-12-31

2018-12-31

313
44
357

357
106
463

357

463

454
5
5 246
505
6 210

480
45
3 623
522
4 670

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

30 547
30 547

31 923
31 923

Summa omsättningstillgångar

36 757

36 593

SUMMA TILLGÅNGAR

37 114

37 056

TILLGÅNGAR

Not

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Inventarier, verktyg och installationer

3
4

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

2019-12-31

2018-12-31

236
32
268

236
32
268

5 968
204
6 172

5 690
277
5 967

6 440

6 235

860
860

1 060
1 060

954
881
21 145
6 834
29 814

1 937
937
19 959
6 928
29 761

37 114

37 056

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Summa obeskattade reserver

5

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Fakturerad men ej upparbetad intäkt
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

6

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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NOTER
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Intäkterna redovisas så att uppdragsmedel, övriga fakturerade tjänster och bidrag från Strukturfondernas
målprogram ingår i nettoomsättningen. Detta då dessa anses vara en del av bolagets kärnverksamhet och
huvudsakliga intäktskälla.
Företaget vinstavräknar, utförda tjänsteuppdrag till fast pris i takt med att arbetet utförs, s.k sucessiv
vinstavräkning. Vid beräkningen av upparbetad vinst har färdigställandegraden beräknats som nedlagda
utgifter per balansdagen i relation till de totalt beräknade utgifterna för att fullgöra uppdraget.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar
och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod.
Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Antal år
5 år

Inventarier, verktyg och maskiner

Förvaltningsfastigheter
För förbättringsutgifter på annans fastighet tillämpas avskrivningstid som överensttämmer med kvarvarande
avtalad hyresperiod.
Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal och avgifterna kostnadsförs linjärt över
leasingperioden.
Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del
av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på
balansdagen.
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NOTER
Ersättningar till anställda
Pensioner
I bolaget finns såväl avgiftbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftbestämda planer
klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare
utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda och beräknas enligt Tryggandelagen
och redovisas i enlighet med förenklingsreglerna i BFNAR 2012:1 (K3).
Utgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster
som ligger till grund för förpliktelsen.
Bolaget har förmånsbestämda pensionsplaner där en pensionspremie betalas och redovisar dessa planer som
avgiftsbestämda planer i enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 2012:1.
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NOTER
UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 2

Medelantal anställda

2019

2018

19

18

2019-12-31

2018-12-31

491
154
645
-135
-198
-332
313

344
147
491
-45
-90
-135
357

2019-12-31

2018-12-31

1 153
-241
912
-1 047
241
-62
-868
44

1 170
-17
1 153
-984
17
-80
-1 047
106

2019-12-31

2018-12-31

0
260
100
70
100
180
150
860

350
260
100
70
100
180
0
1 060

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit
Not 3

Förvaltningsfastigheter
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 4

Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärde
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 5

Periodiseringsfonder
Periodiseringsfond 2013
Periodiseringsfond 2014
Periodiseringsfond 2015
Periodiseringsfond 2016
Periodiseringsfond 2017
Periodiseringsfond 2018
Periodiseringsfond 2019
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NOTER
Not 6

Fakturerad men ej upparbetad inäkt

2019-12-31

2018-12-31

-67 572
48 663
-2 236
-21 145

-82 769
64 683
-1 873
-19 959

2019-12-31

2018-12-31

0
0

5 000
5 000

Erhållen projektfinansiering
Nedlagda projektutgifter
Förutbetalda intäkter

Not 7

Ställda säkerheter, säkerheter ställda för
annat än egna skulder
Företagsinteckningar (checkkredit)

Not 8

Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder

Umeå

Roland Carlsson
Styrelseordförande

Camilla Viklund
Styrelseledamot

Peter Juneblad
Styrelseledamot

Anna Pettersson
Styrelseledamot

Clas Ahlm
Styrelseledamot

Urban Eriksson
Styrelseledamot

Johanna Björklund
Styrelseledamot

Nils-Olof Forsgren
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den
Ernst & Young AB
Joakim Åström
Auktoriserad revisor
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