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Årsredovisning
Arctic Business Incubator AB
556668-3198
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN
Allmänt om verksamheten
Arctic Business Incubator AB är Sveriges nordligaste inkubator och verkar från Skellefteå i söder ti ll Kiruna i norr.
Bolagets uppgift är att utveckla entreprenörer och deras affärsidéer till lönsamma, långsiktiga, internationella och
hållbara tillväxtbolag som i sin tur genererar exportintäkter och arbetstillfällen till regionen. Bolaget verkar även för att
öka attraktionskraften i vår region genom att skapa kvalificerade arbetstillfällen och stärka viljan att etablera bolag här.
Under 2020 har Arctic Business som alla andra verksamheter påverkats av Covid -19 pandemin, detta har direkt inneburit

ett mindre resande och mindre deltagande i mässor och konferenser både för egen personal men även för de bolag vi
jobbar med. Fokus under året har varit att stötta existerande bolag genom detta, ställa om verksamhet till att utföras på
distans och digitalt men även att fortsätta stödja nya innovatörer och entreprenörer. Under året har Arctic Business mött
ca 150 idéer från Norr- och Västerbotten men även en ökande andel av nationella och internationella entreprenörer.
Cirka 35 entreprenörer har fått stöd, under 6-9 månader, att utvärdera och förbättra sin idé och för att kunna göra en
kvalificerad bedömning om att starta bolag utifrån sin affärsidé eller inte. Utöver det har Arctic Business stöttat 30 bolag
som valts ut mot kriterier som skalbarhet, innovation, bidrag till hållbarhet, team med mera.
Dessa bolag har under 2020 attraherat 45 MSEK i extern finansiering till sina respektive verksamhete r.
Under året har Arctic Business jobbat i ett antal projekt och sektorsatsningar som kompletterat och stärkt verksamheten
och uppdraget. Som till exempel ESA BIC Sweden, som är ett uppdrag åt ESA (Europeiska Rymdorganisationen och
Svenska Rymdstyrelsen), samt North Sweden Clean-Tech (energi/miljö). Arctic Business har även förvaltat ett
affärsängelbolag; Arctic Ventures Ett AB som under 2020 investerat i de bolag som antagits till inkubatorn.
Arctic Ventures Ett blev full-investerat under 2020 och parallellt med detta så har Arctic Ventures Två AB startats och
finansierats upp av 30 affärsänglar & Saminvest. Arctic Ventures Två AB är nu redo att börja investera i inkubatorbolag
från 2021.
Målen för 2021 är att fortsätta hålla samma höga nivå och kvalité på de bolag som antas och får stöd samt öka inflödet
nationellt och internationellt framförallt inom rymd och energi/miljö sektorn.

Hållbarhetsarbete
Arctic Business hållbarhetsarbete genomförs på två nivåer, först inom den egna verksamheten och sen genom de
innovatörer och bolag som Arctic Business stöttar. På båda nivåerna prioriteras social - och ekonomisk hållbarhet genom
att mäta och sätta mål på olika nyckeltal som bidrar till utveckling både ekonomiskt och socialt. S jälvklart så betonas
även vikten av ekologisk hållbarhet och både Arctic Business och dess bolag, som alla är väldigt små och i olika
branscher, ska följa gällande lagstiftning inom detta och genom sin verksamhet och erbjudande undvika att påverka
miljön negativt.

Ekonomisk hållbarhet
Genom Arctic Business grunduppdrag bidrar vi till ekonomisk hållbarhet för samhället. Grunduppdraget är att stötta
innovativa och långsiktigt hållbara startups genom att utveckla och stötta hållbara affärsmodeller, attrahera finansiering
till bolagen och påvisa konkurrensfördelar. För att mäta effekt och sätta mål använder Arctic Business nyckeltal för
bransch, antal anställda, antal sysselsatta samt statliga och kommunala intäkter som bolagen genererar.

Social hållbarhet
Arctic Business är öppet och stöttande för idéer och innovatörer i tidiga skeenden med ett brett och inkluderande
bemötande och sökande. För de bolag som sedan blir utvalda till inkubatorn så sätts stora resurser i n på att bygga
kompletta och diversifierade team. För att mäta och säkerställa effekt använder Arctic Business nyckeltal för att följa upp
ursprung till affärsidén, sammansättningen avseende kön och nationalitet, i både grundarteam, lednin gsgrupp och
styrelse i alla
bolag. UTC
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Ekologisk hållbarhet
Runt ekologisk hållbarhet har Arctic Business en relevant intern policy runt resande och förhållninssätt till detta. Till våra
bolag så informerar vi och jobbar med att de kan förstå och följa gällande regler och lagstiftnings om i Sverige är
mycket bra och omfattande inom detta område.
Planer framåt
Under 2021 kommer Arctic Business att jobba fokuserat med att utveckla utbildningar och workshop inom Hållbarhet
anpassat för SME & Startups samt genomföra dessa med våra inkubatorbolag. Målet är att våra inkubatorbolag ska ha
ett eget anpassat hållbarhetsarbetet där de själva skapar nyckeltal, mäter och sätter egna mål inom detta.

FLERÅRSÖVERSIKT
Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.
Summa rörelseintäkter
Resultat efter finansiella
poster
Soliditet %

2001-2012
15 962

1901-1912
17 230

1801-1812
17 306

1701-1712
18 227

1601-1612
17 640

482
18

-974
14

38
24

-165
21

60
33

Aktiekapital

Balanserat
resultat
1 992 149

Årets
resultat
-795 115

Totalt
1 297 034

-795 115

795 115
482 218
482 218

0
482 218
1 779 252

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition enligt bolagsstämman
Balanseras i ny räkning
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

100 000

100 000

1 197 034

RESULTATDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa

1 197 034
482 218
1 679 252

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning
1 679 252
Summa
1 679 252
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RESULTATRÄKNING

2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

622 711
15 339 122
15 961 833

762 245
16 592 830
17 355 075

-8 900 336
-6 491 276
-21 107
-66 750
-15 479 469

-8 820 977
-9 374 737
-94 405
-38 331
-18 328 450

482 364

-973 375

–
-146
-146

600
-940
-340

482 218

-973 715

–
–

178 600
178 600

Resultat före skatt

482 218

-795 115

Årets resultat

482 218

-795 115

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder
Summa bokslutsdispositioner
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BALANSRÄKNING

1

2020-12-31

2019-12-31

4

24 829
24 829

34 317
34 317

5

100 000
100 000

50 000
50 000

124 829

84 317

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

157 200
807 364
2 480 159
3 444 723

301 013
742 861
4 045 995
5 089 869

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

6 432 512
6 432 512

3 846 302
3 846 302

Summa omsättningstillgångar

9 877 235

8 936 171

10 002 064

9 020 488

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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2020-12-31

2019-12-31

100 000
100 000

100 000
100 000

Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

1 197 034
482 218
1 679 252

1 992 149
-795 115
1 197 034

Summa eget kapital

1 779 252

1 297 034

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder

1 747 094
4 938 308

1 009 103
2 437 206

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 537 410

4 277 145

Summa kortfristiga skulder

8 222 812

7 723 454

10 002 064

9 020 488

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 Signerat

2021-04-20 08:33:50 UTC

Oneflow ID 1773255

Sida 6 / 14

Arctic Business Incubator AB

7(8)

556668-3198

NOTER
Not 1

Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).
Nyckeltalsdefinitioner
Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.
Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital
Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not 2

Övriga rörelseintäkter

Driftsbidrag
Projektintäkter
Övriga ersättningar och intäkter
Summa

Not 3

Medelantalet anställda

Medelantalet anställda

Not 4

Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Förändringar av avskrivningar
Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar
Redovisat värde

Not 5

Andelar i koncernföretag

Ingående anskaffningsvärden
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp
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2020

2019

10 005 000
4 114 730
1 219 392
15 339 122

10 050 000
4 318 952
2 223 878
16 592 830

2020

2019

7

9

2020-12-31

2019-12-31

452 078

1 178 237

27 086
-113 083
366 081

–
-726 159
452 078

-417 761

-1 049 515

97 616
-21 107
-341 252

726 159
-94 405
-417 761

24 829

34 317

2020-12-31

2019-12-31

50 000

50 000

50 000

–
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Utgående anskaffningsvärden

100 000

50 000

Redovisat värde

100 000

50 000

2020-12-31

2019-12-31

Not 6

Ställda säkerheter och Eventualförpliktelser

Ställda säkerheter

inga

inga

UNDERSKRIFTER
Luleå 13 april 2021

Lars-Olov Söderström

Helena Eriksson

Gry Holmgren Hafskjold

Petter Mikaelsson

Olle Norberg

Jens Lundström
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats 13 april 2021

Hans Öystilä
Auktoriserad revisor
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Deltagare
ARCTIC BUSINESS 556668-3198 Sverige

Signerat med E-signering
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Jens Lundström

Datum

VD
jens.lundstrom@abi.se
Leveranskanal: E-post

LARS-OLOV SÖDERSTRÖM Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-04-14 06:48:08 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Lars-Olov Söderström

Datum

Lars-Olov Söderström
larsolov.soderstrom@gmail.com
Leveranskanal: E-post

HELENA ERIKSSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-04-14 07:17:18 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Laina Helena Eriksson

Datum

Helena Eriksson
helena.eriksson@vinter.se
Leveranskanal: E-post

GRY HOLMGREN HAFSKJOLD Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-04-14 07:48:49 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Gry Holmgren Hafskjold

Datum

Gry Holmgren Hafskjold
gry.holmgren@ltubusiness.se
Leveranskanal: E-post

PETTER MIKAELSSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-04-20 06:31:06 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Sven Petter Mikaelsson

Datum

Petter Mikaelsson
petter.mikaelsson@noplanb.se
Leveranskanal: E-post
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Namn returnerat från Svenskt BankID: Olle Norberg

Datum

Olle Norberg
olle.norberg@ltu.se
Leveranskanal: E-post

HANS ÖYSTILÄ Sverige

Signerat med Svenskt BankID
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Namn returnerat från Svenskt BankID: Hans Göran Öystilä

Datum

Hans Öystilä
hans@readyab.se
Leveranskanal: E-post
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Arctic Business Incubator AB, org.nr 556668-3198

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Arctic Business Incubator AB för år 2020.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Arctic Business Incubator ABs finansiella ställning per
den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är
oberoende i förhållande till Arctic Business Incubator AB enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och
att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen
av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.
Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
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identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en
grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.
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skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.



utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.



drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor
som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets
förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.



Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för Arctic Business Incubator AB för år 2020 samt av förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Arctic Business Incubator AB enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig
med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder
som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
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Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:


företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller



på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och
därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt
med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust
inte är förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Luleå den 13 april 2021

Hans Öystilä
Auktoriserad revisor
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