Årsberättelse 2019
Orak väg. Alltid framåt.*

*Vi lovar inte framgång, men vi lovar att vår metod kommer
att ta dig och din affärsidé framåt. Orak väg. Alltid framåt.
Det är Uminova Innovations sätt att lova effektiva framsteg.

Om Uminova Innovation
Uminova Innovation i Umeå är en av Sveriges
främsta inkubatorer och utvald till Vinnovas
Excellenceprogram. Sedan 2003 har vi
gett a
 ffärsstöd till över 150 aktiebolag som
tillsammans har mer än 600 anställda och
omsätter närmare 850 miljoner. Vår företagsinkubator är en erkänd katalysator för tillväxt
i norra Sverige, och vårt progressiva sätt att
omvandla innovativa och s kalbara affärsidéer
till t illväxtbolag positionerar Umeå och
regionen i Europa.
Vårt uppdrag
Vårt uppdrag är att ge affärsstöd
i världsklass som garanterar effektiva
framsteg för våra inkubatorbolag.
Vi är en nyckelspelare i arbetet med
att positionera Umeå och regionen
som en konkurrenskraftig plats för
innovationer och bolag som löser
viktiga problem med global potential.
Vi verkar för att så många som möjligt
i regionen vill och kan satsa på sin
affärsidé. Att entreprenörer som verkar
här har förutsättningar att nå sin fulla
potential och att talanger och investerare
vallfärdar hit. Uminova Innovation siktar
högt, satsar stort och inspirerar andra
att också göra det.

En brännpunkt för entreprenörer,
talanger och investerare*
* 2019 blev ett fullspäckat och fartfyllt år för inkubatorn och våra branschsatsningar. Många av de bolag
vi stöttar har gjort viktiga framsteg: exempelvis utökat sina team, erhållit riskkapital och fått nya kunder
samt samarbetspartners. I årsberättelsen samlar vi ett axplock av alla fina siffror från året som har gått.

Roland
Carlsson,
styrelseordförande

Nils-Olof
Forsgren, vd

”Jag tycker det är så roligt när jag ser ett frö till en affärsidé utvecklas till

”Vi har under året ökat vår förståelse för hållbarhet och impact, och utvecklat

ett framgångsrikt, växande bolag som vinner priser så väl regionalt som

verktyg som hjälper våra entreprenörer att bygga långsiktigt hållbara bolag

nationellt. Framgång hos bolag som Personalkollen, CodeMill och Infobaleen

som bidrar till FN:s 17 globala mål. Dessa perspektiv vet vi är förutsättningar

är till delar resultatet av ett väl utvecklat affärsstöd som verkligen får bolag

för att våra bolag ska vara konkurrenskraftiga i framtiden.”

att växa.”

Årets höjdpunkter

Mowida, Sigr, Zordix,
Shimmercat, We-Make
och Personalkollen
nominerades till sju priser
på U
 meågalan 2019.
Mowida blev Årets Unga
företagare och Personal
kollen vann priset
Årets Tillväxtföretag.

Säljutbildning
genomfördes
med 10 bolag.

Umeå Tech Arena
i maj fokuserade på
tech som gör gott för
världen. I november
lyfte vi hur s torbolag
kan arbeta med startups
för att skapa nya
innovativa lösningar.

Bolagen Sigr
och Artby
deltog på Artic
Design Week
i New York med
vår hjälp.

Stor succé för vår
tävling Energy Solution
Challenge på tema
klimatsmarta energi
lösningar. Vi fick in
85 bidrag och Harvest
vann 200 000 kr för
idéutveckling.

I Almedalen genomförde
vi en workshop tillsammans
med SISP, Ignite Sweden och
Automation Region
på tema Drivande trender
för i nnovation och
tillväxt med fokus på nya
energilösningar genom
samarbeten med startups.

Sommarentreprenör
2019: 158 sökande
studenter varav 32 av
dem utförde uppdrag
åt våra bolag.

Handla.io och Aphasia
Rehabilitation Agent
vann första pris i vårt
startupprogram och
fick stipendiemedel
från Nordea.

Smart Climate
Scandinavian, med sin
miljöeffektiva lösning
för uppvärmning och
kylning av flygplan,
vann pitchtävlingen
på Energy Confusion.
Bolaget gjorde affärer
med flygbolaget Jet Blue
i USA och bearbetade
marknaden i Kanada.

Eventet Match Up
resulterade i 158
matchade möten
mellan startups,
storbolag och
investerare – under
en dag. Eventet
skedde i samarbete
med Ignite Sweden.

Artby

Harvest

Insight Gap Psychology

Ger experimentell kontemporär konst
en väg in i vardagsrummet

Skapar en hållbar livsstil genom lokal matproduktion
av grönsaker och plantbaserad odling mitt i stan.

Hjälper fler människor att hitta sin personliga väg
till ökat välmående.

”Vid sidan av ett breddat nätverk och relevanta
affärskontakter har vi fått tillgång till fokuserat
stöd inom digital marknadsföring och försäljning,
vilket har varit extremt värdefullt för oss.”

”Tack vare vinsten i tävlingen Energy Solution
Challenge har vi fått bättre förutsättningar att 
utveckla vår första pilotanläggning där vi kan
bidra till att utveckla framtidens hållbara stad
genom lokal matproduktion.”

”Uminova Innovation har introducerat oss för nyckel
personer både inom offentlig sektor och storbolag,
vilket hjälpt oss få igång spännande samarbeten och
komma vidare med utvecklingsarbete och sälj.”

Sara Hardell Flagge och Kalle Hardell

Caroline Jönsson och Joakim Blomqvist

Ellen Bergström

Smart Climate Scandinavian

Prediktera

The Fine Arc

Klimatsmart uppvärmning och kylning av flygplan.

Tillgängliggör hyperspektral bildanalys.

Spel för en stämningsfull och känslofylld upplevelse.

”2019 blev innehållsrikt med en ny grafisk profil
och en tydligare presentation av företaget och vår
produkt. Vi har även tagit de första stegen mot en
internationell marknad, och nya kontakter med
flera länder har etablerats.”

”Vi har fått hjälp med finansieringen av vår
produktutveckling vilket accelererat vår satsning
mot i ndustrikunder och hjälpt oss få flera större
internationella kunder och samarbetspartners.”

”Tack vare Uminova Innovations stöd har vi kunnat delta
under viktiga event som gjort det möjligt för oss att
skapa ett avgörande kontaktnät inom branschen.”

Tomas Gustavsson

Andreas Vidman

Per Fransson

Troligt | Otroligt*
*Entreprenörsresan är en 360-gradersupplevelse.
Full av kontraster, och känslor som går upp och ner.
Oavsett var du befinner dig just idag så hjälper vi dig och
din affärsidé framåt och peppar dig att ta nästa steg.

Resultaträkning
tkr

Nettoomsättning

2019

2018

31 786

34 394

Rörelsens kostnader

Balansräkning
tkr

2019
Tillgångar
Anläggningstillgångar

357

463

Omsättningstillgångar

36 757

36 593

Summa tillgångar

37 114

37 056

Övriga externa kostnader

-15 412

-19 411

Personalkostnader

-15 976

-14 310

-260

-170

Eget kapital och skulder

138

503

Bundet eget kapital

Finansiella poster

-1

-20

Resultat efter
finansiella poster

137

483

Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Rörelseresultat

2018

Eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Obeskattade reserver

268

268

6 172

5 967

6 440

6 235

860

1 060
19 959

Bokslutsdispositioner

200

-66

Kortfristiga skulder

Skatt på årets resultat

-133

-140

Pågående uppdrag

21 145

Övriga kortfristiga skulder

8 669

9 802

Summa kortfristiga skulder

29 814

29 761

Summa eget kapital och skulder

37 114

37 056

Årets resultat

204

277

PONDUS

uminovainnovation.se

Brännlampa
på hållbarhet
Ny teknik och innovationer är viktiga pusselbitar för att vi tillsammans ska uppnå
FN:s globala mål. Under stora delar av 2019 har vi lagt stor kraft på att utveckla vårt
affärsstöd så att vi som inkubator ännu mer effektivt utvecklar affärsidéer som är 
hållbara och bidrar till en hållbar framtid. Alla medarbetare genomgick en kompetens
höjande utbildning i flera steg under ledning av Esam. Vi förmedlade vikten av att
göra skillnad, impact, i hela vårt affärsstöd: från idésök till inkubatorfas.
– I många fall har idébäraren redan från start en klar bild av hur deras lösning bidrar
till impact, men lika ofta ser vi som jobbar här potential till att arbeta mot de globala
målen, mot en hållbar framtid, som idébärarna inte själva ser. Här kliver vi in, skruvar
och kommer med nya perspektiv vilket ofta resulterar i att entreprenörerna hittar en
vinkel eller en applikation som bidrar till att göra världen bättre. Det kan vara att vända
sig mot nya marknader eller med nya cirkulära affärsmodeller. Det är så vi jobbar med
hållbarhet, framåtlutat och proaktivt, säger Maria Olofsson, verksamhetsledare.

Tack till våra finansiärer och ägare för ytterligare ett framgångsrikt år

