Uppgifter till bokslut 2021

LINKÖPING SCIENCE PARK AB
Uppgifter nedan skickas senast den 28 februari 2022 till Karl Hammarström,
karl.hammarstrom@linkoping.se

1. Bolagets ekonomi
Utfall
2021

Utfall
2020

Utfall
2019

Budget
2021

Budgetavvikelse

Omsättning, mnkr

18,5

17,3

15

16

2,6

Balansomslutning, mnkr

17,6

10,5

5,1

-

-

1,9

1,9

1,8

-

-

0,024

0,007

0,001

0,043

-0,019

1

1

-

-

11

18

37

-

-

Nettoinvesteringar, mnkr

-

-

-

-

-

Antal anställda

8

8

8

Nyckeltal

Justerat eget kapital, mnkr
Resultat efter finansiella
poster, mnkr
Årets resultat av justerat
eget kapital, %
Soliditet, %

1

-

Omsättningen för bolaget har ökat till följd av en stärkt basfinansiering samt ett
par tilläggsuppdrag baserat på bolagets nya ägardirektiv. Därtill har bolaget
varit framgångsrikt med att söka nya projektmedel.
Ökade intäkter skapar ökade kostnader, och för att nå resultat i verksamheten
har bolaget valt att balansera mellan att rekrytera in fler medarbetare och anlita
externa konsulter.
Årets soliditet uppgår per sista dec till 11 % och bolagets finansiella mål
avseende soliditet ligger på > 15 %. Orsaken till att årets soliditet är lägre har
påverkats stort av att hälften av nästkommande års basfinansiering fakturerades
under 2021 i syfte att ha en stark likviditet. Detta genererade dock en uppbokad
skuld i 2021 års bokslut på 4 400 tkr, vilket således blåste upp
balansomslutningen med motsvarande belopp. Exkluderas detta belopp ur
balansräkningen ger det en soliditet på 15 % allt annat lika.

1. Investeringar
Under året har investeringar gjorts i formen av ett par större
positioneringsprojekt, främst ett interaktivt material riktat till högstadieelever
som utgår från det innovationsalfabet vi jobbat fram under fem års tid. Vi har
också startat ett bokprojekt som beskriver vår innovationshistoria, vilket blir en
del av förberedelserna inför vårt 40-årsjubileum 2024. Ytterligare en bok har

påbörjats som tar fokus på bristande jämställdhet i tech-branschen och framför
allt bland startups. Ytterligare investeringar har gjorts för att lansera en ny
webb som speglar hela Linköpings innovativa näringsliv.
Ytterligare investeringar som gjorts har främst haft till syfte att bygga teamet
under den expansionsfas bolaget befinner sig i.

2. Viktiga händelser och förändringar under året
Fler företag har engagerat sig Linköping Science Parks projekt och plattformar
inom ramen för det regionala innovationsekosystemet. Stora projekt har
avslutats framgångsrikt och ersatts av nya.
Linköping Science Park har fortsatt utveckla tjänster för kommunens främsta
tillväxtbolag, sk scaleups. Bolaget har under året stärkt sin hållbarhetsprofil
liksom fortsatt lyfta säker digitalisering som en förutsättning för all teknik-,
produkter och tjänsteutveckling. Bolaget har också lyckats attrahera medel för
att utveckla nya metoder och verktyg för att öka kvalificerad matchning i syfte
att säkerställa rätt kompetens till näringslivet.
Internt har organisationen under året fått utrymme att jobba mer med interna
stödprocesser. Bland annat har en större konsulthusupphanding enligt LoU
genomförts, en projektstrategi har utarbetats och en utredning om
statsstödsregler har utförts.
Teamet har under året förstärkts med fyra nya medarbetare. Ett
team-utvecklingsprogram har sjösatts för att skapa förutsättningar för bättre
samarbete och ökad effektivitet i verksamheten.

3. Framtiden
Strategiska planer har sjösatts inom kommun och region, däribland riktlinjer
för utvecklingsmiljöer samt färdplaner för smart specialisering. Linköpings
universitet är i färd med att sjösätta sin nya strategi. Sammantaget skapar detta
goda förutsättningar för den framtida verksamheten i Linköping Science Park.
Redan i början av året har vi lyckats säkra nya projekt och uppdrag som gör att
vår prognos pekar mot en 25% tillväxt under 2022. Vår strategi är att
långsiktigt säkra fortsatt finansiering för våra största projekt och plattformar
såsom Swedish Scaleups liksom våra digitala kluster och plattformar; IoT
World och AI East Node samt säkra finansiering för att starta en plattform
inom Cybersäkerhet. Utöver detta strävar vi efter att vara en aktiv och
bidragande samarbetspart inom det regionala innovationsekosystemet och bidra
till grön och hållbar omställning. Att säkra framtida kompetensförsörjning är
ytterligare ett viktigt område för bolaget.

Internt kommer tillväxtplanen brytas ned för att organisera oss för att möta
framtida behov. En finansieringsplan kommer att utvecklas för att möta den
långsiktiga strategin och minska riskexponeringen i verksamheten. Företaget
kommer att implementera ett CRM-system för att kunna följa
målgruppsföretagens engagemang och utveckling.

