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Förvaltningsberättelse 

Styrelsen och verkställande direktören för Piteå Science Park AB, 556099-9376, med säte i Piteå, får 
härmed avge årsredovisning för 2020. 

Allmänt om verksamheten 
Piteå Science Park AB är ett helägt dotterbolag till PIKAB, Piteå kommunföretag AB (556620-0795) med säte i 
Piteå kommun. Piteå Science Park AB är ansvarig för utveckling inom de kreativa och kulturella näringarna samt 
cleantech, vilket verkställs genom bolagets tre verksamhetsgrenar Studio Acusticum, Go Business och 
Innovationsarenan. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
• Go Business arbetar genom projektet Go  Cloud  för att etablera en digital inkubator. Omställningen till 
distansarbete och digitala möten på grund av pandemin har därför gått smidigt. Go business levererar en digital 
inkubator med kvalité som är hela samhället till gagn. Företagen i inkubatorn har visat stor kreativitet och varit 
snabba på att ställa om till den rådande situationen. 
• Studio Acusticum har länge arbetat med digitala sändningar, vilket möjliggjorde en snabb omställning från 
fysiska till digitala kulturupplevelser via live @acusticum. Gensvaret har varit stort och publiksiffrorna höga. Studio 
Acusticum fortsätter på så vis leverera kulturupplevelser under pågående pandemi och erbjuder samtidigt arbete 
till det hårt drabbade lokala och regionala näringslivet inom kulturen 
• Organisationen av företaget har setts över och renderat i att de tre verksamheterna renodlats mer, ett 
VD-byte, att en ny affärsplan har arbetats fram och att driftkostnaderna för bolaget har minskat. 
• Fem nya projekt har startats under året, som alla kommer bidra till att utveckla näringslivet inom Piteås 
spetsar. 
• Piteå Science Park har fyra av världens 30 första certifierade Innovationsledare. 

Ekonomi och persona; 
Bolaget bestod under 2020 av 20 anställda, fördelade på 12 kvinnor och 8 män. Under året har Piteå Science 
Park arbetat med förbättrade rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Bolaget har även tagit fram nya 
befattningsbeskrivningar och rutiner kring medarbetar- och lönesamtal samt genomfört en ny organisation. I 
slutet av året arbetar flertalet av medarbetarna hemifrån till följd av pandemiläget. Trots pandenniåret visar 
medarbetarundersökningen som genomfördes i augusti 2020 på betydligt bättre hälsoläge bland medarbetarna 
än föregående år. 

Verksamheten på Studio Acusticum ställdes inför en stor utmaning i och med coronapandemin då alla 
arrangemang ställdes in eller sköts på framtiden. Tack vare en snabb omställning har verksamheten kunnat 
arrangera digitala kulturupplevelser och utbudet från Studio Acusticum har tack vare detta fortsatt varit stort. 
Dessutom har en ökad efterfrågan på digitala tjänster bidragit till att minska den ekonomiska förlusten. 

För 2020 redovisar bolaget ett resultat efter finansiella poster på -5 481 tkr och en vinst på 10 tkr efter skatt. 
Resultat efter skatt innefattar ett koncernbidrag om 5 540 tkr. I utfallet finns några engångsposter som belastar 
årets resultat med 1 350 tkr. Elimineras engångsposterna så redovisar bolaget ett resultat på - 4 131 tkr vilket är 
ca 70 tkr bättre än budget. 

Prioriterade mål 
Bolaget fungerar som en länk mellan akademi, näringsliv och samhälle. Bolaget skapar attraktiva mötesplatser, 
driver utvecklingsprojekt, erbjuder stöd för innovationsledning, affärsutveckling och nyföretagande samt driver 
kluster inom bioekonomi, komposit och kreativa näringar. Detta stärker det lokala näringslivet och stimulerar 
samarbete mellan företag och branscher som i sin tur utvecklar kommersiella lösningar och samhällstjänster. 

Demokrati och öppenhet 
Kulturtillgång är en mänsklig rättighet och den digitala tekniken ger oss möjlighet att nå ut till målgrupper som 
annars har svårt att ta del av ett kulturutbud. Behovet har varit stort Len tid när möjligheten till fysiska möten varit 
begränsad.Studio Acusticum har i samverkan med andra sett till att samtliga vård- och omsorgsboenden har 
tillgång till internet, vilket har möjliggjort att de boende kunnat ta del av kulturutbudet digitalt, på ett annat sätt än 
vanligt. Det speglar på många sätt året 2020. 

Utbildning, arbete och näringsliv 
Piteå Science Park stärker Piteå som en attraktiv utbildnings- och forskningsort och arbetar för att orten ska vara 
attraktiv för näringsliv, akademi och samhälle. Bolaget arbetar för att främja hållbar utveckling och innovation, 
samt leverera värdeskapande kulturupplevelser genom våra tre verksamheter; inkubatorn Go Business, 
lnnovationsarenan och konserthuset Studio Acusticum. 

Piteå Science Park driver kluster, nätverk och innovationsprojekt inom våra tre profilområden; Kulturella och 
kreativa näringar, cleantech och högteknologiska material. Bolaget utvecklar även kultur- och innovationsmiljöer 
som är viktiga mötesplatser för våra kunder och besökare. 
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Piteå Science Park driver tre kluster, ett inom vartdera profilområde, tillsammans med regionens företag, 
forskningsinstitut och universitet. Totalt driver bolaget åtta projekt med fokus att utveckla och stärka näringslivet i 
Piteå och regionen. Sedan tre år tillbaka driver Piteå Science Park även ett nationellt uppmärksammat projekt 
inom öppen innovation och innovation i skärningspunkter, där olika branscher och sektorer samverkar. Under 
hösten har fyra av bolagets anställda certifierat sig som Innovationsledare, vilket stärker bolagets kompetens 
inom Innovationsledning och innovationsprocesser. Bolaget har även bidragit i arbetet med att etablera en test-
och demomiljö inom kompositer hos  RISE  i Öjebyn, en investering på ca 50 miljoner. 

Bolagets inkubator Go Business har kontor i Piteå, Luleå och Skellefteå och har dessutom etablerat sig som en 
av landets första digitala inkubatorer och kan nu erbjuda inkubatorprogram för företag i hela Norrbotten och 
Västerbotten. 

Livsmiljö 
Under rådande pandemi när människor inte kunnat mötas har bolaget på kort tid ställt om konserthuset från ett 
fysiskt hus till en digital mötesplats. Kulturen har på så vis tillgängliggjorts i en tid när människor inte fått mötas 
fysiskt. Samtidigt har bolaget försökt tillgodose en del av näringslivets skriande behov efter innovativa lösningar 
på problem som uppstått i och med pandemin. 

Framtiden 
• Bolaget ser en framtid där konkurrensen om medfinansieringen ökar. Detta kommer att ställa högre krav på 
ett gott samarbete mellan olika aktörer vilket sker bland annat genom att vi skapar och driver kluster i samverkan 
• Under 2021 kommer en press för kompositmaterial till Piteå som möjliggör nya förutsättningar för 
näringslivsutveckling. 
• Genom coronapandemins påskyndande av digitaliseringen och Studio Acusticums arbete med en digital 
affärsmodell för kulturella upplevelser digitalt kommer Piteå nå ut på nya sätt med kulturella evenemang. 
• Piteå Science Park siktar på att vidga inkubatorn Go Business upptagningsområde för nya företag. 

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning 

2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 
Belopp i kkr 
2017-12-31 

Nettoomsättning 6116,9 7 480,5 7 631,2 5 800,8 
Övriga rörelseintäkter 12 751,5 12 657,9 7780,3 5020,1 
Rörelsemarginal % -89,5 -44,1 -56,5 5,0 
Balansomslutning 12 163,8 10 648,8 9 704,9 7525,9 
Resultat efter finansiella poster -5481,5 -3309,1 -4312,8 277,7 
Avkastning på eget kapital % - - - 3,6 
Soliditet % 31,3 35,7 40,0 51,4 

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper. 

Förslag till resultatdisposition 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel disponeras enligt 
följande: 

Belopp i Tkr 

Balanserat resultat 
Överkursfond 
Årets resultat 

2 
177 
700 

10 

Summa 2 887  

Balanseras i ny räkning 

Företagets redovisningsvaluta: Svenska Kronor (SEK) 
Alla belopp redovisas, om inget annat angetts, i tusentals kronor (tkr) 

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar samt kassaflödesanalys med tillhörande noter. 

2 887 



Piteå Science Park AB 
556099-9376 

Resultaträkning 

3(13)  

Belopp i Tkr Not 2020-01-01- 
2020-12-31 

2019-01-01- 
2019-12-31  

Nettoomsättning 6 117 7 481 
Övriga rörelseintäkter 12 752 12 658 

18 869 20 139 

Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader 3,4 -11 810 -11 715 
Personalkostnader 2 -12342 -11522 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -192 -202 

Rörelseresultat -5 475 -3 300 

Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter -1 
Räntekostnader och liknande kostnader -6  -8 

Resultat efter finansiella poster -5 481 -3 309 

Bokslutsdispositioner 5 5 540 3 400 

Resultat före skatt 59 91  

Skatt på årets resultat 6 -49 -89 

Årets resultat 10 2 

(k-c9 
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Balansräkning 
Belopp i Tkr Not 2020-12-31 2019-12-31  

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 7 726 887 

726 887 

Summa anläggningstillgångar 726 887 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 595 817 
Fordringar hos koncernföretag 5 618 3 300 
Aktuell skattefordran 284 187 
Övriga fordringar 199 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 4 939 5 257 

11 436 9 760 

Kassa och bank 2 2 

Summa omsättningstillgångar 11 438 9 762 

SUMMA TILLGÅNGAR 12 164 10 649 
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Belopp i Tkr Not 2020-12-31 2019-12-31  

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 9 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital 10 400 400 
Reservfond 524 524 

924 924  

Fritt eget kapital 
Överkursfond 2 700 2 700 
Balanserat resultat 177 175 
Årets resultat 10 2 

2 887 2 877 

Summa eget kapital 3 811 3 801 

Kortfristiga skulder 
Skuld koncernkonto Piteå Kommun 11 2 612 2 278 
Leverantörsskulder 561 771 
Skulder till koncernföretag 157 
Övriga kortfristiga skulder 2 812 1 818 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 2 368 1 824 

8 353 6 848 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 164 10 649 
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2019-01-01- 
2019-12-31 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster -5 482 -3 309 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 
-Årets avskrivningar 192 202 
Årets aktuella skatt -48 -89 

-5338 -3196 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 

-5338 -3196  

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 564 -2 208 
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 1 171 374 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 603 -5 030 

Investeringsverksamheten 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -31 -18 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -31 -18 

Finansieringsverksamheten 
Erhållna koncernbidrag 3 300  4 380 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 300 4 380  

Årets kassaflöde -334 -668 
Likvida medel vid årets början -2 276 -1 608 

Likvida medel vid årets slut -2 610 -2 276 
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Not 1 

Redovisningsprinciper 
Belopp i Tkr om inget annat anges 

Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Arsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
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Nyckeltalsdefinitioner 
Rörelsemarginal: 
Balansomslutning: 
Avkastning på sysselsatt kapital: 
Finansiella intäkter: 

Sysselsatt kapital: 
Räntefria skulder: 
Avkastning på eget kapital: 

Soliditet:  

Rörelseresultat / Nettoomsättning 
Totala tillgångar 
(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / Genomsnittligt sysselsatt kapital 
Poster i finansnettot som är hänförliga till tillgångar (som ingår 
i sysselsatt kapital) 
Totala tillgångar - räntefria skulder 
Skulder som inte är räntebärande. Pensionsskulder ses som räntebärande. 
Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare / Genomsnittligt 
eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 
Totalt eget kapital / Totala tillgångar 

Värderingsprinciper m m 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden. 

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. 

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 
Datorer 
Inventarier 

3 år 
7 år 

lntäktsredovisning 
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. 
Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget 
kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Ränta redovisas som intäkt enligt den så kallade effektivräntemetoden. Royalty periodiseras i enlighet 
med den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd. Utdelning redovisas som intäkt när 
företagets rätt till betalning är säkerställd. 
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Leasing 
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. 

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter 
Finansiella instrument 
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen 
när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från 
balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och 
bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. 
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt 
upphört. 

Kundfordringar/kortfristiga fordringar 
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som 
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 

Låneskulder och leverantörsskulder 
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid 
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet 
och det belopp som ska återbetalas. 

Samtliga finansiella instrument värderas och redovisas utifrån verkligt värde i enlighet med reglerna i 
kapitel 12 i BFNAR 2012:1 (K3). 

lnkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i 
eget kapital. 

Aktuell skatt 
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per 
balansdagen. 

Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. 
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och 
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en 
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare 
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

Koncernbidrag 
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 

Kassa flödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. 

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos 
banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en 
marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i 
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spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten. 

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 Anställda och personalkostnader 

Medelantal anställda 
2020-12-31 Varav män 2019-12-31 Varav män 

Sverige 20 8 19  7 

Totalt 20  8 19 7 

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 
2020-01-01- 2019-01-01- 
2020-12-31  2019-12-31 

Styrelse 404 283 
VD 865 699 
Övriga anställda 7 982 6 864 

Summa löner och andra ersättningar: 9 251 7 846 
Sociala kostnader 2 471 2 626 
Pensionskostnader, VD 113 99 
Pensionskostnader, övriga anställda 433 833 

Totala löner, pensionskostnader och sociala avgifter 12 268 11 404 

Genomförda styrelsemöten 
Namn 
Jonas Lindberg 
Maria Fäldt 
Per Stenvall 
Nina Bladh 
Agnes Szögi 
Jörgen Hellsten 
Eva Salomonsson 
Gry Holmgren Hafskjold 

Piteå Science Park 2020 
Styrelseuppdrag 
Ordförande 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Extern ledamot 

Deltagit i möten/totalt 
10/10 
10/10 
10/10 
10/10 
10/10 
9/10 
8/10 
9/10 

Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer 
2020-01-01- 2019-01-01- 
2020-12-31 2019-12-31 

KPMG 
Revisionsuppdrag 

EY 
Revisionsuppdrag 

Lekmannarevison KPMG 
Revisionsuppdrag 

24 24 

10 

14 14  

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med 
överenskommelse eller avtal. 

(4<__; 
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Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt 
rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet 
av sådana övriga arbetsuppgifter. 

Not 4 Operationell leasing - leasetagare 
2020-01-01- 
2020-12-31 

2019-01-01- 
2019-12-31  

Framtida minimileaseavgifter avseende icke 
uppsägningsbara operationella leasingavtal: 
Inom ett år 505 415 
Mellan ett och fem år 2 902 1 101 
Senare än fem år 792 101 

4 199 1 617 

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 411 306 

Not 5 Bokslutsdispositioner 
2020-01-01- 
2020-12-31 

2019-01-01- 
2019-12-31 

Periodiseringsfond, årets återföring 69 
Överavskrivningar 32 
Koncernbidrag 5 540 3 299 

Summa 5 540 3 400 

Not 6 Skatt på årets resultat 
2020-01-01- 
2020-12-31 

2019-01-01- 
2019-12-31 

Aktuell skattekostnad -49 -89 

-49 -89 

Avstämning av effektiv skatt 
2020-01-01- 2019-01-01- 
2020-12-31 2019-12-31  

Procent Belopp Procent Belopp 
Resultat före skatt 58 91  

Skatt enligt gällande skattesats 21,4% -13 21,4% -19 
Ej avdragsgilla kostnader 21,4% -36 21,4% -69 
Justering av skatt avseende tidigare år 
Övrigt 21,4% -1 

Redovisad effektiv skatt 83,7% -49 97,8% -89 
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Not 7 Inventarier, verktyg och installationer 
2020-12-31 
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2019-12-31  
Ackumulerade anskaffningsvärden 
-Vid årets början 1 425 1 407 
-Nyanskaffningar datorer 18 
-Nyanskaffning inventarier 31 

1 456 1 425  
Ackumulerade avskrivningar 
-Vid årets början -538 -336 
-Årets avskrivning -192 -202 

-730 -538 

Redovisat värde vid årets slut 726 887 

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
2020-12-31 2019-12-31  

Förutbetalda kostnader 116 155 
Upplupna intäkter 33 
Upplupna bidrag 4 790 5 101 

4 939 5 256  

Not 9 Eget kapital 
Aktie- 

kapital 
Reserv- 

fond 
Överkurs- 

fond 
Balanserad 

vinst 
Arets 
vinst 

Belopp vid årets början 
Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma 
Årets resultat 

400 524 2 700 175 

2 

2 

-2 
10 

Belopp vid årets slut 400 524 2 700 177 10 

Not 10 Aktiekapital 
2020-12-31 2019-12-31  

Ingående antal aktier 4 000 4 000 

Utgående antal aktier 4 000 4 000 

Not 11 Koncernkonto Piteå kommun 

2020-12-31 2019-12-31  
Beviljad kreditlimit 5 000 5 000 
Outnyttjad del -2 388 -2 722 

Utnyttjat kreditbelopp 2 612 2 278  

Koncernens ägare, Piteå kommun, innehar ett huvudkonto för koncernen. Bolagets moderbolag, Piteå 
Kommunföretag AB, innehar i sin tur ett underkonto. Skuld koncernkonto Piteå kommun avser det 
underkonto som dotterbolaget Piteå Science Park AB i sin tur innehar på balansdagen. 

Not 12 Koncernuppgifter 
Företaget är helägt dotterföretag till Piteå Kommunföretag AB, org nr 556620-0795 med säte i Piteå 
Kommun. 

C‹..) 
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Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
2020-12-31 2019-12-31  

Särskild löneskatt 276 265 
Upplupna semesterlöner 376 510 
Upplupna sociala avgifter semesterlöner 118 160 
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 598 889 

2 368 1 824 

Not 14 9 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 
Det förekommer inga ställda säkerheter eller eventualförpliktelser. 



5,(011/64-6.45'  
va Salomonsson 

Styrelseledamot 

Nina Bladh 
Styrelseledamot 

'Maria Fäldt 
Styrelseledamot 
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Underskrifter 

Piteå den 25 januari 2021 

ibw 
Jonas Lindberg 
Styrelseordförande 

iavel? 
V 4 Per Stenvall 

Styrelsledamot 

Agnes Szögi 
Styrelseledamot 

„km,  Ugik 

G4911 '/05,.fc17,2jr., 

Gry Holmgren Hafskjold 
Styrelseledamot 

Jörgen Hellsten 
Styrelseledamot 

Peter Ericson 
Verkställande direktör 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 22. 
KPMG AB 

Monika Lindgren Lindgren 
Auktoriserad revisor 

2021 
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Till bolagsstämman i Piteå Science Park AB, org. nr 556099-9376 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Piteå Science Park AB för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Piteå Science Park ABs finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on  Auditing  (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Piteå Science Park AB enligt god revisorssed i Sverige och har 
i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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 

Revisorns ansvar 
Våra 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 våra 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 vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

identifierar och bedömer vi 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 våra 
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. 

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

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 styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

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

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi 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 vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vii 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra 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 vi 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. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Piteå Science 
Park AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Piteå Science Park AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa 
krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
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. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 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  

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. 

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 
vi 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 vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi 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. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Piteå den 22 februari 2021 

KPMG AB  

Monika Lindgren 

Auktoriserad revisor 
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PITEÅ KOMMUN 

Kommunrevisorerna 

 

2021-02-15 
 

  

 Fullmäktige i Piteå kommun 

 Org nr 212000-2759 

  

 Årsstämman i Piteå Science Park AB 

 Org nr 556099-9376 

  

 

 

Granskningsrapport för år 2020 

Jag, av fullmäktige i Piteå kommun utsedd lekmannarevisor har granskat Piteå Science Park 

AB:s verksamhet för år 2020. 

Styrelsen och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, 

ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.  

Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten 

bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisions-

reglemente, god revisionssed i kommunal verksamhet samt av bolagsstämman fastställt ägar-

direktiv. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig 

grund för bedömning och prövning. De väsentligaste aktiviteterna under året har bestått av: 

 

• Dialog med styrelsen samt VD 

• Protokoll läsning 

 

Jag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit 

tillräcklig. 

 

Piteå den 15 februari 2021 

 
 

Gunnar Plym Forshell 

Lekmannarevisor 
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