Uppgifter till bokslut 2019

SCIENCE PARK MJÄRDEVI AB
Uppgifter nedan skickas senast den 28 februari 2020 till Louise Källbom,
louise.kallbom@linkoping.se

1. Bolagets ekonomi
Utfall
2019

Utfall
2018

Utfall
2017

Budget
2019

Budgetdifferens

Omsättning, mnkr

15

14

13

14

+1

Balansomslutning, mnkr

5,1

4,5

4,5

Justerat eget kapital,
mnkr

1,8

1,9

2

Resultat efter finansiella
poster, mnkr

0,001

-0,085

0,013

1

-0,999

Årets resultat av justerat
eget kapital, %

1%

5%

14%

37%

42%

43%

8

6

6

3 M, 5 K

1 M, 5 K

1 M, 5K

Nyckeltal

Soliditet, %
Nettoinvesteringar, mnkr
Antal anställda
Könsfördelning personal

Bolagets omslutning blev något högre än budgeterat, då vi fått kompletterande
uppdrag från bl a Näringsliv & Tillväxt samt externa medel för att genomföra
bl a sommarlägret för barn och ungdomar.
I antalet anställda är det fem personer som jobbar heltid, två har jobbat halvtid
kopplat till projekt och en arbetstränar hos SPM.

2. Viktiga händelser och förändringar under året
Bolaget bedriver en stor projektverksamhet, som fungerar väldigt väl.
Ekonomiskt tillför projekten 36% i externa offentliga medel av den totala
budgeten.
Under året har bolaget anställt en projektekonom på 50% för att hantera
rapportering och administration som projekt medför.
Under det gångna året har ett arbete för att stärka vårt ICT-kluster, med fokus
på IoT, AI och Cyber Security. Vi avser bygga en plattform tillsammans med
fem andra science parks som har liknande styrkor inom ICT, för att gemensamt
kunna söka framtida projektmedel. Under 2019 har bolaget fått två nya (mindre
uppdrag); ett kopplat till en förstudie för att etablera en AI-nod i regionen, och
ett kopplat till SmartAgri och regionens Vinnväxt-initiativ Agtech 2030.

3. Framtiden
Science Park-bolaget kommer ev att få ett förnyat uppdrag kopplat till en
eventuell namnändring. I samband med det planerar Stadshus AB att ge ett
förstärkt tillskott i basfinansieringen.
Science Park kommer även fortsättningsvis att ha ett stort fokus på klimat och
hållbarhetsfrågan, och stödja Linköpings kommuns mål om att bli
koldioxidneutrala. Bolaget lägger stort fokus på hållbarhet och mobilitet, och
kommer fortsätta arbetet med grön resplan, mobilitetslösningar samt vårt
Science Park-nätverk liksom utveckla samarbetet inom projektet
Energisamverkan.
Ett stort fokus ligger på regionens styrkeområden; att fortsätta utveckla IoT
World och bidra i utvecklingen av Visual Sweden för att få igång samverkan
företag emellan liksom samverkan mellan företag, samhälle och akademi.
Bidra till att vidareutveckla regionens styrkeområden och kommunens starka
branscher genom att bidra med teknik och nätverk för fortsatt tillväxt och
innovationskraft.
Utveckla nationell samverkan inom ramen för Sweden ICT, där vi fokuserar på
områdena IoT, AI och Cyber Security och se till att ha erbjudanden inom dessa
tre områden samt bidra till att vässa Sveriges förmåga inom dessa områden.
Samarbetet kommer även att omfatta talangattraktion och omvärldsbevakning.
Flera av våra projekt avslutas vid årsskiftet 2020 och halvårsskiftet 2021, så för
bolaget är det oerhört viktigt att hitta bryggfinansiering för att säkerställa
kritisk kompetens innan nya utlysningar kommer ut.

4. Investeringar
4.1. Fördelning av investeringsverksamheten 2019, mnkr.
Obs! Gäller endast Tekniska verken i Linköping AB, AB Stångåstaden samt
Lejonfastigheter AB.
Område

mnkr

Fastigheter*
Bostäder**
Infrastruktur
Vatten & avlopp
Energi
Övrigt
* Fastigheter består huvudsakligen av kommunala service- och verksamhetslokaler samt kommersiella
fastigheter såsom parkeringshus.
** Bostäder inkluderar allmännyttiga bostäder, både renoveringar och långtidsunderhåll av befintligt
bestånd samt nyproduktion.

4.2. De fem största investeringsprojekten 2019, mnkr.
Obs! Gäller endast Tekniska verken i Linköping AB, AB Stångåstaden,
Lejonfastigheter AB samt Sankt Kors Fastighets AB.
Investeringsprojekt

Ack. utfall t.o.m. 2019

Ordinarie budget

Prognos/utfall

4.3. Finansiering av investeringar, mnkr.
Finansiering
Taxefinansierade investeringar
Lån

2016

2017

2018

2019

