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Idéer föds där människor möts Vår vision är att 
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En sammanbyggd  
science park 
Idéer föds där människor möts. 
De uppstår inte sällan i gräns- 
landet mellan akademin, närings- 
livet och samhället. På mötesplatsen 
mellan människor. Under 2017 
togs beslutet att hus Charlie 
skulle uppföras och därigenom 
byggs nu mötesplatsen Videum 
Science Park samman. Genom en 
rad strategiska beslut den senaste 
femårsperioden kan nu Videum 
förverkliga visionen om ett sam-
manbyggt Videum Science Park.

Parallellt har det industritekniska 
spåret att föra samman det 
industriella näringslivet, utbild-
ningssidan inom Växjö kommun 
och Linnéuniversitetets tekniska 
utbildningar pågått. Från en av 
näringslivet djärv idé har vi nu 
tillsammans fått ihop ett banbry-
tande samarbete med syfte att öka 
intresset för de industritekniska 
utbildningarna på både grund- och 
högskolenivå. Men även förhopp-
ningsvis på sikt breddat rekry-
teringsbasen till det industriella 
näringslivet genom tillkomsten av 
hus Epic mitt på campus.

En central institution i det svenska 
rättssamhället är Polisen. För att 
säkra kompetensförsörjningen 
har nationellt beslut fattats om 
ett kraftigt ökat intag till Sveriges 
polisutbildningar. I början av 
2017 satte Videum spaden i mar-
ken för en utbyggnad av Polishög-
skolan med ytterligare 3 000 m2 
– hus O. För att möta uppställda 
krav och önskade förväntningar 
blir hus O en byggnad med stom-
me i trä och bjälklag i betong, 
sammanlänkat med hus P.

Science Park
En stor, på förhand aviserad, 
avflyttning har under året följts 
av ytterligare ett antal betydande 
avflyttningar från Videum Science 
Park. Det är naturligt att det 
ständigt pågår in- och utflytt- 
ningar i Videum Science Park. 
Dock har 2017 inneburit en  
markant utflyttning i förhållande 
till inflyttning räknat i m2.  
En ögonblicksbild vid årsskiftet 
2017/18 ger en vakansgrad på  
3 % i Videums totala fastighets-
bestånd och på 25 % i Videum 
Science Park. 

Företag inom den digitala sektorn 
behåller tätpositionen som största 
bransch i Videum Science Park och 
utgör ca 35 % av hyresgäststocken. 
Videums samarbete med Linné- 
universitetet och andra science 
parks, företrädesvis i Sydost, har 
fortsatt och utvecklats under året. 
Ny rektor har tillträtt och en hel 
del andra personalförändringar 
har skett i Linnéuniversitetets led-
ning. Videum tog beslut att lägga 
projektet IBCOLL vilandes då inte 
internationella medel beviljades. 

Aktiviteterna i Videum Science  
Park har även under 2017 lockat 
många deltagare. Ca 1 500 per-
soner har deltagit under året på 
Videums olika aktiviteter som till 
exempel Nutcracker (öppen inno-
vation), Forskarlunch likväl som 
sociala aktiviteter. Intresset har 
fortsatt under året för Videum  
VR. Flera av besöken har varit  
av upprepande karaktär vilket  
kanske kan tolkas som ett  
djupare intresse för tekniken. 
2018 kommer Videum VR att 
omlokaliseras till entréplan  

i den sammanbyggda science  
parken och därmed bli mer till-
gängligt för alla människor som 
rör sig på campus.

De tre ägarna till inkubatorn 
Företagsfabriken AB; Videum, 
Linnéuniversitetet och Region 
Kronoberg har det gångna året  
reviderat bolagets ägardirektiv. 
Det justerade styrdokumentet 
sätter tydligare fokus på de tre 
delprocesserna inflöde, inkubation 
och exit. Parallellt har styrelsen 
för Företagsfabriken arbetat fram 
en strategisk plan för den kom-
mande perioden 2018-2020.

Det löpande arbetet,  
medarbetarna och  
praktikanter
Mycket tid har lagts på det 
löpande underhållet och driften 
av Videums fastigheter och att 
leverera en professionell service 
till bolagets hyresgäster och kun-
der. Videum fortsätter att vara en 
relativt könsmässigt balanserad 
arbetsplats med låg sjukfrånvaro.  
Videum tog emot ett drygt 
dussin praktikanter under året 
och knappt hälften av dessa var 
kvinnor. Fortlöpande kompetens-
utveckling sker i enlighet med 
individuella utvecklingsplaner. 
Växjö kommuns nya arbetsmiljö- 
redskap, Temperaturmätaren, 
kom ut för första gången i slutet 
av året. Videum hade då en svars- 
frekvens på 100 % och ett snitt- 
värde på 4,9 på en 6-gradig skala.

Året som gick
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Året som gick

”Genom en rad strategiska beslut den senaste  
femårsperioden kan nu Videum förverkliga visionen 

om ett sammanbyggt Videum Science Park.”

Videums strategiska arbete
En treårig affärsplan har arbetats 
fram och beslutats av Videums 
styrelse under 2017. Dokumentet 
redogör för vilka förutsättningar 
och styrande principer som ligger 
till grund för Videums verksam-
het, förutom uppsatta nyckeltal. 
Inriktningen på verksamheten 
den kommande treårsperioden 
definieras genom 8 redovisade mål. 
Dessa är ett resultat av identifie-
rade utmaningar och möjligheter. 

Året som kommer
2018 kommer att präglas av 
arbetet med en ny Campusvision 
under ledning av Linnéuniversi-
tetet och att  den sammanhållna 
science parken förverkligas. 
Videum fortsätter även sitt arbete 
med uppskattade kunskapsaktivi-
teter och sociala arrangemang för 
hyresgästerna i science park.

Avslutningsvis ser vi fram emot 
nya spännande etableringar under 
2018 i Videum Science Park.

David Svensson 
VD Videum AB

”
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Videum Science Park expanderar med 
5 700 kvm för kontor, öppna och slutna 
mötesytor samt en helt ny restaurang. 
Inflyttning hösten 2018.
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Förvaltningsberättelse
Allmänt om  
verksamheten
Videum AB är ett dotterbolag 
till Växjö Kommunföretag AB 
(VKAB) som är ett helägt kom-
munalt bolag.

Bolaget bildades 1986 och 
har som uppgift att ”bebygga 
och förvalta fastigheter samt 
bedriva annan därmed förenlig 
verksamhet”. Av bolagsordning-
en framgår också att bolaget 
dels ska ”tillhandahålla lämp-
liga lokaler för nyetablering av 
så kallade kunskapsföretag och 
liknande företag dels att skapa 
en fysisk miljö som stimulerar 
kreativitet och kunskap samt 
bidrar till samverkan mellan 
näringsliv och samhälle och till 
att stärka universitetets roll i 
regionen”. 

Bolagets verksamhet är idag 
koncentrerad till Campus vid 
Linnéuniversitetet. Fastighets-
beståndet består av lokaler för 
Linnéuniversitetet och Videum 
Science Park. Videum äger ock-
så Teleborgs Slott med tillhö-
rande grindstugor, Stenladan, 
Theleborgs Handelsträdgård, 
Slottstallarna, Brygghuset samt 
några äldre förrådsbyggnader.

Styrelse
Styrelsen för Videum AB 2017: 
Olof Sandahl, ordförande, Örjan 
Mossberg, vice ordförande, 
Gunnar Nordmark, Dan Boson, 
Kerstin Wartoft, Åke Eriksson, 
Stig Arne Eklund samt supple-
anterna Eva Christensen, An-
ders Franzén, Karin Lundstedt 
och Alicia Dickner. Styrelsen 
har under 2017 hållit 10 proto-
kollförda sammanträden.

VD för Videum under räken-
skapsåret är David Svensson.

Revisorer
Revisor utsedd av bolagsstämman 
och lekmannarevisorer utsedda 
av kommunfullmäktige är;

REVISOR  Michael Johansson, 
auktoriserad revisor

REVISORSSUPPLEANT   
Emil Andersson,  
auktoriserad revisor

LEKMANNAREVISORER 2017 
Carl Geijer  
Ann-Marie Häggsgård 

Firmatecknare
Bolagets firma tecknas, förutom 
av styrelsen, av verkställande 
direktören i den löpande förvalt-
ningen eller av ordförande eller 
vice ordförande och VD, två i 
förening.

Organisationsanslutning
Videum har under 2017 varit 
medlem i SISP (Swedish  
Incubators and Science Parks – 
förening för forskar- och teknik-
parker), Sydsvenska Industri- 
och Handelskammaren,  
Styrelseakademien Sydost, 
samt arbetsgivarorganisationen 
PACTA.

Första spadtaget togs  
virtuellt och gästerna  
fick smaka på tårta i  
form av en modell  
av nybyggnationen. 
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RESULTATUTVECKLING  Resultat 
efter finansiellt netto är 10 418 
tkr (13 819 tkr). Årets resultat 
(efter bokslutsdispositioner och 
skatt) uppgår till 8 843 tkr  
(9 492 tkr).

UPPLÅNING  Videums totala 
lånestock uppgår vid årsskiftet 
till 758 Mnkr (792 Mnkr). All 
upplåning sker genom moder- 
bolaget VKAB.

FÖRFALLOSTRUKTUR LÅN  
Under 2018 förfaller lån för  
142 Mnkr (jmf 2017 247 Mnkr).

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET  
Videums internlimit är 275 
Mnkr (50 Mnkr). 

FÖRSÄKRINGAR  Större delen 
av fastigheterna är fullvärdes-
försäkrade. Teleborgs Slott, 
Slottstallarna och Brygghuset 
är förstariskförsäkrade.  
Inventarier är försäkrade till 
anskaffningsvärde. 

Byggnation
FÖRVÄRV  Inga förvärv av  
byggnader har skett under året.

FÖRSÄLJNING  Ingen försäljning 
har skett under året.

FÄRDIGSTÄLLDA PROJEKT  
De totala investeringarna för 
byggnation för året uppgår till 
5,5 Mnkr. 1,9 Mnkr är fasad- 
byte, 1,8 Mnkr är solceller,  
1,3 Mnkr är parkering och  
0,5 Mnkr är fettavskiljare.  

PÅGÅENDE PROJEKT  Under året 
har byggnation påbörjats av 

hus Charlie som är ett förverk-
ligande av Videums vision om 
en sammanhållen science park. 
Projektet omfattar ca 5 700 kvm 
BTA och beräknas färdigställt 
under september 2018. Hus Epic 
(Teknikens hus) som är ett sam-
arbete mellan Växjö kommuns 
utbildningsförvaltning, Linné- 
universitetet och näringslivet 
har också påbörjats. Syftet med 
projektet är att öka intresset för 
tekniska utbildningar. Projektet 
omfattar ca 2 000 kvm BTA och 
beräknas färdigställt i slutet av 
februari 2018.  Även byggnationen  
av Hus O (utbyggnad av polis-
högskolan) påbörjades under 
2017 och slutbesiktas i januari 
2018. Syftet med denna byggnad 
är att möta det ökade utbild-
ningsbehovet av nya poliser.  
Projektet omfattar ca 3 300 kvm 
BTA. 

EKONOMISK ÖVERSIKT 2017 2016 2015 2014 2013

Nettoomsättning (tkr) 110 278 108 634 110 956 120 658 121 001

Rörelsemarginal % 22,2 29,8 41,6 32,3 30,5

Balansomslutning 1 108 766 958 193 998 022 1 050 833 1 080 878

Avkastning på totalt kapital % 2,2  3,4 4,6 3,7 3,4

Avkastning på eget kapital % 9,4 13,5 24,9 14,3 8,0

Soliditet % 10,0 10,7 9,2 6,8 5,9
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PLANERAD BYGGNATION   
Videum kommer tillsammans 
med Linnéuniversitetet att arbeta 
fram en ny Campusvision.

MARK  Inga försäljningar eller 
investeringar har gjorts under 
året.

Förvaltning
FASTIGHETSBESTÅND  
Videums fastighetsbestånd  
omfattar 98 921 kvm BRA. 

MARKNAD Videum expanderar 
science park med hus Charlie 
och tillhörande allmänna ytor. 
När produktionen är klar under 
hösten 2018 är Videums vision 
om en sammanhållen science 
park uppfylld. Detta innebär 
ett signifikant attraktivitetslyft 
samt möjligheter att tillhanda-

hålla en ännu bättre service till 
företagen i parken. Vid årets 
utgång utgjorde andelen out-
hyrda lokaler i science park ca 
25 %. Ökningen av vakansgrad 
i science park har varit väntad 
efter att den i särklass största 
hyresgästen valt att bygga eget 
hus och därmed avflytta. Ytter-
ligare ett antal företag har valt 
att omlokalisera av olika an-
ledningar. Nya mindre företag 
har tillkommit. Lokalytor har 
renoverats och ställts om för 
att passa fler mindre företag. 
Den digitala sektorn fortsätter 
att vara starkt representerad 
i Videum Science Park. Ca en 
tredjedel av företagen kategori-
serar sig i detta segment. 

Det är viktigt för science par-
kens framtida utveckling att 

miljön präglas av hög grad av 
service och kunskapshöjande 
aktiviteter. Under året har där-
för Videum fortsatt att kontinu-
erligt förbättra sitt mervärdes- 
erbjudande till hyresgästerna. 
Under 2017 har ca 1 500 perso-
ner deltagit på sammanlagt 40 
aktiviteter. Vid de större akti-
viteterna har nöjdhetsgraden 
bland deltagarna uppmätts till 
i genomsnitt 4,6 på en 5-gradig 
skala. 

ENERGI OCH DRIFT  Drift av bygg-
nader och anläggningar har skett 
utan större avbrott. 

UNDERHÅLL  Underhåll av 
fastigheter och anläggningar har 
skett enligt plan. Underhållet har 
under året uppgått till 7,2 Mnkr 
(9,3 Mnkr).
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Epic är en mötesplats 
för teknik som skapas av 
kommun, näringsliv och 
akademi tillsammans. 
www.goepic.se
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Hållbarhetsredovisning
Denna hållbarhetsredovisning sammanfattar Videums  
hållbarhetsarbete för 2017. Videum har sedan länge arbetat 
med hållbarhetsfrågor som miljö, sociala förhållanden och 
ekonomi i balans. För att hållbarhetsarbetet ska få effekt är 
det viktigt att Videum fokuserar på och hanterar de områden 
där påverkan är som störst. Det görs genom att identifiera 
intressenternas hållbarhetsfrågor och sedan utifrån dem  
arbeta målmedvetet och strategiskt för att bidra till en  
hållbar utveckling.

Epic är till för under-
visning, forskning 
och utveckling inom 
teknik och industri.
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Affärsmodell  
och värdekedja
Videum AB är ett utvecklings-
bolag, en science park och ett 
fastighetsbolag i teknisk fram-
kant. Bolagets vision är att göra 
campus till en kreativ miljö för 
samverkan mellan kunskaps- 
företag och Linnéuniversitetet 
och vi gör det under devisen  
Idéer föds där människor möts. 
Här intill illustreras bolagets  
affärsmodell med fokus på  
Linnéuniversitetet och hyres- 
gästerna i Videum Science 
Park samt bolagets värdekedja. 
Tillsammans arbetar vi för att 
skapa regionens främsta miljö 
för kunskaps- och tillväxtföretag.

Idéer föds där människor möts

Leverantörer/ 
Entreprenörer

Hyresgäster/  
InnovatörerVideum

Videum

Videum Science Park

Campusmiljö Tillväxtmiljö

Intäkter 

Hyror

Linnéuniversitetet

Värdekedja

Affärsmodell
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Identifiering av intressenter
I centrum för affärsmodellen och värdekedjan står Videums 
intressenter. Det är intressenternas förväntan och krav på 
Videum som styr bolagets verksamhet och därmed vilka håll-
barhetsfrågor som ska stå i fokus. För att veta vad som skapar 
hållbart värde har intressenterna identifierats nedan. I sam-
band med varje identifierad intressent nämns i vilka samman-
hang Videum möter denne samt vilka hållbarhetsfrågor som 
är viktiga för respektive intressent.

Bolagsstämman är ägarnas 
direkta mötesplats för ägar-
dialog. Bolagets ÄGARE är 
dessutom representerade 
genom dess styrelse. 

Hållbarhetsfrågor: god 
och långsiktigt stabil 
ekonomi, långsiktigt 
underhålla och utveckla 
fastigheter samt efter-
levnad av styrdokument 
som policys, planer och 
riktlinjer. 

STYRELSE och verkställande 
ledning möts i samband med 
styrelsemöten, presidiemöte, 
eventmedverkan samt i samband 
med den mer vardagliga dialogen 
mellan ledning och styrelsere-
presentanter. Förutom möten tar 
styrelsemedlemmarna del av bo-
lagets information/kommunika-
tion via hemsida och elektroniska 
nyhetsbrev.

Hållbarhetsfrågor: miljöklassade 
byggnader, god och långsiktigt 
stabil ekonomi samt intern  
kontroll.

MEDARBETARNA möts i det 
dagliga arbetet vid möten för 
gemensamma projekt, gemen-
samma fikastunder samt per-
sonal- och avdelningsmöten.

Hållbarhetsfrågor: hälsa, triv-
sel, kompetensutveckling och 
säkerhet för medarbetarna.

Utöver bokade kundmöten 
uppstår dagligen naturliga 
möten då vi på Videum ver-
kar i samma miljö som våra 
HYRESGÄSTER. Vi möts i 
fikarummen, i receptionen 
samt vid olika event.

Hållbarhetsfrågor: god 
inom- och utomhusmiljö, 
närhet till källsorteringskärl, 
gröna hyresavtal, energi- 
effektiva hus, kundnöjdhets- 
             index (NKI), el-cyklar  
                 för utlåning och  
                   laddpark för  
                   elbilar. 

Videums företagsservice står beredd 
att hjälpa våra KONFERENSGÄSTER 
att skräddarsy mötet efter deras öns-
kemål. Genom miljön, tekniken och 
den personliga servicen vill Videum 
stimulera till kreativa och effektiva 
möten. Kontakt med konferensgäster 
sker vid bokning och under konferen-
ser/möten.

Hållbarhetsfrågor: utvecklande  
konferensmiljö där både teknik  
och förtäring är hållbar.

Dialog med LEVERANTÖRER/ENTREPRENÖRER 
sker dels vid upphandlingsförfarandet och dels vid 
avtalsförhandlingar men även i det dagliga mötet.

Hållbarhetsfrågor: Det är viktigt att leverantörer och 
entreprenörer följer de krav Videum har när det gäller 
material, kvalitet och arbetsmiljö.

I februari togs  
första spadtaget 
för en utbyggnad 
av Polishögskolan. 
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Väsentlighetsanalys
Av väsentlighetsanalysen framgår det  
vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast 
för Videums intressenter i förhållande till 
hur viktiga dessa frågor är för bolaget. 
Utifrån resultatet i väsentlighetsanalysen 
beskrivs hur hållbarhetsarbetet bedrivs 
inom områdena Personal och sociala för-
hållanden, Miljö, Respekt för mänskliga 
rättigheter och Motverkande av korruption.

Inomhusmiljö

Miljöklassade/energieffektiva  
byggnader

Aktiviteter

Nöjda medarbetare

Källsortering

Trygghet/säkerhet

Gröna hyresavtal
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Värderingen i väsentlighets- 
analysen bygger på antag- 

anden utifrån ”mötet”  
med intressenten.
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Personal och sociala  
förhållanden
Videum arbetar i linje med 
Växjö kommunkoncerns vär-
degrund, vilket innebär att 
Videum vill vara en arbetsplats 
med god arbetsmiljö, positiv in-
ställning gentemot mångfald, fri 
från diskriminering och främja 
likabehandling. En bra arbets-
miljö handlar om att vara en 
riskfri arbetsplats, men också 
om att alla medarbetare ska tri-
vas och utvecklas i sitt arbete. 
Ett öppet klimat och en öppen 
dialog med samtliga medarbe-
tare skapar förutsättningar för 
god hälsa och arbetsglädje. 

Videum hade vid årets slut 20 
(19) årsarbetare.

Inga pensionsavgångar har ägt 
rum under 2017. De pensions-
avgångar som är aktuella för 
Videum i en närtid (5 år) är en 
person.

En del i att få personalen att 
trivas och känna delaktighet är 
att ge möjlighet att påverka ar-
betsplatsen. På Videum ges ar-
betstagarna möjlighet att delta 
i arbetsgrupper där förslag arbe-
tas fram för exempelvis arbets-
platsens utformning. Personalen 
ges även ibland möjlighet att 
arbeta på distans vilket bygger 
på frihet under ansvar. För att 
öka sammanhållning och trivsel 
anordnas aktiviteter som exem-
pelvis träning, hälsofrämjande 
teoripass och samarbetskrävan-
de övningar vilka planeras av 

aktivitetsgruppen som 
består av representan-
ter från alla avdelning-
ar. Arbetet kring trivsel 
och gemenskap tror vi 
är en bidragande orsak 
till den låga sjukfrånva-
ron som ligger på 1,26 % 
under 2017. Frisknär-

varon har under året varit 43 %, 
vilket betyder att 43 % av med-
arbetarna inte har haft någon 
sjukdag under året.

Videum ser årligen över sina 
tjänster enligt BAS (arbets-
platsvärdering). Dels ser bolaget 
över vad som krävs av respek-
tive tjänst och dels ser bolaget 
över hur lönesättningen ser ut i 
förhållande till dessa kriterier. 
2017 gjordes översynen tillsam-
mans med expertis som samti-
digt genomförde en fortbildning 
för några av våra medarbetare. 

Bolaget har en positiv och 
generös inställning till kompe-
tensutveckling. Under 2017 har 
Videums medarbetare deltagit i 
olika kompetensutvecklingsakti-
viteter. Förutom specialistinrik-
tade utbildningar har det även 
handlat om föreläsningar och 
kurser. Information, instruktion 
samt utbildning i skydds- och 
arbetsmiljöfrågor har varit 
föremål för punktinsatser. 
Dessutom förebygger Videum 
förslitningsskador, olyckor och 
andra arbetsrelaterade sjuk- 
domar med hjälp av bra verktyg, 
maskinell utrustning och andra 
hjälpmedel. Vart tredje år ge-

nomför bolaget en allomfattande 
HLR-utbildning och brand-
släcksövning med all personal. 
Bland Videums medarbetare 
finns bland annat en utbildad 
brandman som har extra kon-
troll på de brandskyddsrelatera-
de ärendena.

Videum ser jämställdhet på 
arbetsplatsen som något vik-
tigt, dock finns det en brist i 
representationen av kvinnor på 
ledande positioner inom bolaget. 
2017-12-31 var könsfördelning-
en på bolaget 57 % kvinnor och 43 
% män vilket får bedömas som i 
nivå med målsättningen. 
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Följande insatser har Videum 
genomfört i arbetet att skapa en 
arbetsplats präglad av jäm-
ställdhet och mångfald:

-Mångfalds-certifierade enligt 
EVOLVE 2014 och re-certifie- 
rade 2017.

-Utbildning diskriminering och 
incidenthantering.

-Arbete med Växjö kommunkon-
cerns gemensamma värdegrund 
och Videums egna värdeord.

-Deltagande i Växjö kommun-
koncerns gemensamma  
”TEMPERATURMÄTARE”* som 
mäter medarbetarnas arbets- 
situation och trivsel.

- För rekryteringsprocessen 
finns fastställda rutiner för att 
säkerställa att det blir en diskri-
mineringsfri process.

-#Metoo har resulterat i att Vi-
deum har belyst detta ytterliga-
re genom att tydliggöra befint-
liga riktlinjer för att motverka 
diskriminering, trakasserier och 
kränkande särbehandling.

Videum fortsätter att hålla en 
hög andel praktikanter från 
olika utbildningsnivåer i förhål-
lande till antalet anställda på 
bolaget. Videum har under 2017 
haft 13 praktikanter som kom-
mit från både KY-utbildning och 
universitet. Beträffande Växjö 
kommuns eget praktikmål på 
5 % av bolagets anställda, har 
Videum tagit emot 1 prakti-
kant vilket är i linje med målet. 
Totalt har 6 kvinnor och 7 män 
haft sin praktik på Videum.

• Vi möter alla med respekt 
• Vi kan jobbet 
• Vi gör verksamheten bättre 
• Vi skapar en hållbar framtid

Vå
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Vår värdegrund

• möten   
• energi   
• kunskap
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Polishögskolans nya 
lokaler innehåller såväl 
övningsmiljöer som 
kontor. 
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Miljö 
Videum är en del av Växjö – 
Europas Grönaste Stad och ska 
arbeta långsiktigt för att mini-
mera verksamhetens miljöpå-
verkan och därmed bidra till en 
hållbar utveckling av samhället. 

Miljöarbetet innebär att vi 
förvaltar och utvecklar våra lo-
kaler för en sund inomhusmiljö 
och en god utomhusmiljö och att 
Videum minimerar sin klimat-
påverkan. 

Under 2017 har arbetet med att 
bygga om ventilationen i våra 
fastigheter fortsatt, vilket ger en 
betydande positiv inverkan på 
inomhusmiljön för våra hyres-
gäster samt minskad klimatpå-
verkan.

SOLCELLSANLÄGGNING har 
installerats på en av våra bygg-
nader. På del av denna byggnad 
har det även gjorts tilläggsisole-
ring samt fönsterbyte.

Tre stora byggprojekt påbörja-
des under 2017, tillbyggnad av 
Hus O samt nybyggnation av 
Epic och Charlie. Hus O byggs 
enligt miljöklassning guld och 
de andra två byggnaderna enligt 
miljöklassning silver. 

Som en energibesparande åt-
gärd har byte av utvändig stolp- 
belysning till LED med natt-
sänkning fortsatt under 2017. 

Byte av allmänbelysning till 
LED har genomförts i två av 
bolagets byggnader.

Videum 
källsorterar 
sedan flera 
år tillbaka. 
Videum till-
handahål-
ler en nära 
och enkel 
SORTERING 
för våra hy-
resgäster. 
Vid ny- och 
ombygg-
nationer 
sorterar och deponerar även 
leverantörer/entreprenörer 
byggmaterial. 

Videum levererar aktiviteter/
event med hållbar förtäring. 
Alla livsmedel som Videum för-
brukar ska i möjligaste mån föl-
ja uppställda hållbarhetskrav.

För våra hyresgäster finns  
det möjlighet att skriva grönt 
hyresavtal. ETT GRÖNT AVTAL är 
ett avtal som klargör vad fastig- 
hetsägare och hyresgäst ska 
göra för att minimera klimatpå-
verkan. Minskad energianvänd-
ning, bättre avfallshantering 
och bra materialval ur miljösyn-
punkt. För att säkerställa detta 
ska det ske en årlig uppföljning. 
Videum har i dagsläget ett 
påskrivet grönt hyresavtal.

Videum är sedan 2010 miljö- 
diplomerade enligt Svensk 
miljöbas.

Då det finns en ökad otrygghet 
i samhället har Videum under 
året påbörjat arbetet med att 
ytterligare öka tryggheten och 
säkerheten på området. Videum 
ser nu över skalskyddet.

Trygghetsvandring genomförs 
årligen inom Videums område 
efter initiativ av studentkåren, 

DETTA HAR VI SPARAT VID VÅR SORTERING: 

Kontorspapper – motsvarande 57 träd
Wellpapp – motsvarande 42 träd
Plastförpackningar – motsvarande 461 liter olja
Färgat och ofärgat glas – motsvarande 1 631 nya förpackningar
Metall – motsvarande 64 cyklar

Idéer föds där människor möts är 
Videums devis och vad är ett bättre 
tillfälle att lära känna andra hyres-
gäster än under festliga och sociala 
sammanhang, som här under årets 
sommarfest som hade familjetema.
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Linnéstudenterna. Syftet är att 
upptäcka och åtgärda de platser 
som kan upplevas som otrygga. 

Parkeringssituationen har 
under året varit ansträngd då 
flera parkeringsplatser tagits 
i anspråk för nybyggnation. 
Delar av dessa kommer kunna 
tas i bruk vid färdigställande 
av byggnader samt att utökning 
kommer ske. 

Videum arbetar aktivt med 
informationssäkerhet och följa 
erhållna direktiv. 

Videum lämnade 2017 ett 
bidrag på 50 000 kr till Mötes-
plats Campus, ett bidrag till en 
drogfri miljö.

Respekt för mänskliga 
rättigheter
Genom att leva Växjö kommuns 
värdegrund och då särskilt Vi 
möter alla med respekt, visar 
Videum hänsyn i sitt dagliga 
agerande. Alla människor har 
ett lika värde med olika behov 
och förutsättningar. Därför  
lyssnar vi aktivt för att förstå      
varandra. Vi ser möjligheten i 
varje möte. Vår dialog är saklig 
och öppen. Vi hjälps åt att skapa 
tydlighet. Vi tar till vara andras 
kompetens och bejakar olikheter. 
Vi visar hänsyn till varandras 
ansvarsområden. Vi bryr oss om 
varandra. Därför håller vi vad 
vi lovar. Detta skapar trygghet.

Motverkande av korruption
Videum har uppmärksammat 
och tagit fram riktlinjer om vil-
ka risker som finns för tagande 
och givande av muta vid repre-
sentation. Bestämmelser som 
omfattar alla arbetstagare, upp-
dragstagare och förtroendevalda 
i offentlig eller privat tjänst och 
oberoende av befattning eller 
anställningsform.

M
W

h

Producerad el från solcellsanläggningen 71,5 MWh
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Strategiskt arbete
Videum har under flera år 
arbetat med en strategisk plan 
i flera steg; försäljningen av del 
av kvarteret Forskaren, mark-
försäljningen till Växjöbostäder, 
samt projekteringen av hus 
Charlie. Därmed har Videum 
styrt sin verksamhet till ett läge 
som ger möjlighet att förverkli-
ga visionen - en sammanhållen 
science park med tydlig angö-
ring och en mötesyta med hög 
servicegrad för både planerade 
och oplanerade möten. 

En treårig affärsplan har ar-
betats fram och beslutats av 
Videums styrelse under 2017. 
Dokumentet redogör för vilka 
förutsättningar och styrande 
principer som ligger till grund 
för Videums verksamhet. Inrikt-
ningen på verksamheten definie-
ras genom 8 uppsatta mål. Dessa 
är ett resultat av identifierade 
utmaningar och möjligheter.

Förväntningar om den 
framtida utvecklingen
Videum ser ljust på framtiden.  
En sammanhållen science park  
i kvarteret Uppfinnaren kommer  
att öka interaktionsgraden i den- 
samma. Förutsättningarna för 
att idéer ska födas där männis- 
kor möts blir ännu bättre. Möj-
ligheten att attrahera studen-
ters närvaro i miljön ökar också 
genom tillkomsten av bostäder  
i direkt och i nära anslutning  
till Videum Science Park. 

Under 2018 kommer arbetet 
med en ny Campusvision att 
inledas under ledning av Linné- 
universitetet. Videums styrelse 
kommer därefter att påbörja en 
områdesinventering för att se 
hur förutsättningarna är för att 
både akademin och science park 
ska kunna växa framöver.

Videum vill stimulera nytän-
kande och möjlighet att hålla  
sig uppdaterad på teknik i 
utvecklingens framkant. Som 
ett led i detta arbete etablerade 
Videum under 2016 Videum 
VR (Virtual Reality). En öppen 
VR-simulator med ett unikt golv 
som ger maximal rörelsefrihet. 

Detta är en innovationsmiljö där 
användaren ska kunna upp-
täcka, lära och tillämpa ny tek-
nik inom det virtuella området. 
Under 2017 har ca 150 personer 
besökt Videum VR. Flertalet av 
dessa är återkommande be-
sökare som vill vara en del av 
utvecklingen, dvs personer som 
har djupare intresse än bara 
nyfikenhet. Videum VR kommer 
att omlokaliseras till entréplan 
i vår sammanbyggda science 
park. Projektet har medfinansie-
rats av Region Kronoberg. 

Eget kapital
2017-12-31                   Bundet eget kapital                             Fritt eget kapital
   Balanserat  Summa 
   resultat inkl eget
 Aktiekapital Reservfond årets resultat kapital
Ingående balans 20 000 2 755 76 013 98 768
Justerad IB 20 000 2 755 76 013 98 768
Årets resultat   8 843 8 843
Vid årets utgång 20 000 2 755 84 856 107 611

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst  
eller förlust
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande  
stående vinstmedel, 84 855 789:84 kronor disponeras  
enligt följande

Vad beträffar Videums resultat och ställning i övrigt, hänvisas  
till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande  
bokslutskommentarer.

Utdelning      0:00 kr
Balanseras i ny räkning 84 855 789:84 kr
Summa 84 855 789:84 kr
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Resultaträkning
Belopp i tkr 

 Not 2017 2016
Nettoomsättning 1 110 278 108 634
Fastighetskostnader 5 -77 580 -71 624
Bruttoresultat  32 698 37 010
   
Administrationskostnader 3 -8 218 -8 141
Övriga rörelseintäkter 2 – 4 212
Övriga rörelsekostnader 6 – -733
Rörelseresultat 4, 5 24 480 32 348

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 5 6
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -14 067 -18 535
Resultat efter finansiella poster  10 418 13 819

Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag, lämnade  -204 -214
Bokslutsdispositioner, övriga 9 -253 -1 386
Resultat före skatt  9 961 12 219
   
Skatt på årets resultat 10 -1 118 -2 727
Årets resultat  8 843 9 492
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Balansräkning
Belopp i tkr

 Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 11, 12 910 639 939 283
Inventarier, verktyg och installationer 13 3 242 4 078
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar 14 187 231 7 149
  1 101 112 950 510
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 15 40 40
  40 40
Summa anläggningstillgångar  1 101 152 950 550

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar  367 2 059
Fordringar hos moderföretag  851 622
Fordringar hos koncernföretag  13 298
Övriga fordringar  4 831 3 689
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 1 550 967
  7 612 7 635
Kassa och bank   
Kassa och bank  2 8
  2 8

Summa omsättningstillgångar  7 614 7 643
SUMMA TILLGÅNGAR  1 108 766 958 193
   
   

Forskarluncher är ett samarbete mellan 
Videum Science Park och Linnéuniver- 
sitetet. Syftet är att synliggöra forskning, 
knyta kontakter och ge uppslag till nya 
intressanta samarbeten mellan akademi, 
näringsliv och offentlig sektor. Vid en 
forskarlunch under året belönas bästa 
studentuppsats till nytta för näringslivet. 
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Balansräkning
Belopp i tkr      

 Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER  

Eget kapital 19
Bundet eget kapital 
Aktiekapital  20 000 20 000
Reservfond  2 755 2 755
  22 755 22 755
Fritt eget kapital   
Balanserat resultat   76 013 66 521
Årets resultat  8 843 9 492
 18 84 856 76 013
  107 611 98 768
Obeskattade reserver 
Ackumulerade överavskrivningar 20 1 341 1 740
Periodiseringsfonder 21 3 278 2 626
  4 619 4 366
Avsättningar   
Uppskjuten skatteskuld 16 15 463 14 921
  15 463 14 921
Långfristiga skulder 
Skulder till moderföretag 22 615 500 544 500
  615 500 544 500
Kortfristiga skulder 
Koncernkonto 23 187 730 28 107
Leverantörsskulder  23 833 5 889
Skulder till moderföretag  145 861 252 409
Skulder till koncernföretag  808 1 715
Övriga skulder  437 405
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 6 904 7 113
  365 573 295 638
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 108 766 958 193
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Kassaflödesanalys
Belopp i tkr

  2017 2016
Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 26 10 418 13 819
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 28 35 109 32 159
  45 527 45 978
Betald inkomstskatt  -949 -2 464
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital  44 578 43 514
   
Förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar  396 -1 461
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder  15 108 -1 702
Kassaflöde från den löpande verksamheten  60 082 40 351

Investeringsverksamheten   
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -185 711 -10 775
Avyttring av materiella anläggningstillgångar  – 9 680
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -185 711 -1 095
   
Finansieringsverksamheten 
Amortering av lån  -34 000 -79 000
Upptagna lån  159 623 28 107
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  125 623 -50 893

Årets kassaflöde  -6 -11 637
Likvida medel vid årets början  8 11 645
Likvida medel vid årets slut 27 2 8

Traditionsenligt bjuder 
Videum varje år in hyres-
gästerna i Videum Science 
Park till ett uppskattat jul-
mys med glögg, gran och 
en försmak av julmaten.
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Julmys
i Videum Science Park
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Noter
Belopp i tkr om inget annat anges. 

Noter med redovisningsprinciper och 
bokslutskommentarer 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och enligt Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredo-
visning (K3). Tillgångar, avsättningar och skulder har 
värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan. Redovisningsprinciper är oförändrade mot 
föregående år med undantag av att obeskattade reserver 
på byggnader har fördelats på uppkjuten skatt och eget 
kapital. 

Materiella anläggningstillgångar  
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar 
och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom 
inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till 
förvärvet. 

Tillkommande utgifter  
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet 
räknas in i tillgångens redovisade värde.Utgifter för 
löpande underhåll och reparationer redovisas som 
kostnader när de uppkommer. För vissa av de materiella 
anläggningstillgångarna, som takbyte, har skillnaden 
i förbrukningen av betydande komponenter bedömts 
vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i 
komponenter vilka skrivs av separat. 

Avskrivningar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjande-
period eftersom det återspeglar den förväntade förbruk-
ningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. 
Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen. 

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika 
nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och 

mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark 
vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggna-
derna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod 
varierar.  

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats 
och ligger till grund för avskrivningen på byggnader: 

- Stomme inkl. grund 30-125 år

- Tak utvändigt 30-50 år

- Fasad (endast utvändigt skick) 30-125 år

- Installationer El 20-50 år

- Installationer Ventilation 30-40 år

- Installationer Vatten och Sanitet 20-50 år

- Installationer Transport 30-40 år

- Installationer Styr- och övervakning 10 år

- Övrigt (invändiga ytskikt mm.) 50 år

Låneutgifter  
Låneutgifter som kan hänföras till inköp, konstruktion 
eller produktion av anläggningstillgång, som tar bety-
dande tid att färdigställa innan den kan användas eller 
säljas inkluderas i tillgångens anskaffningsvärde.  

Nedskrivningar – materiella anläggnings-
tillgångar samt andelar i koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indika-
tion på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade 
värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgång-
ens återvinningsvärde. 

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med 
avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid 
beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de 
framtida kassaflöden som tillgången väntas ge upphov 
till i den löpande verksamheten samt när den avyttras 
eller utrangeras. Den diskonteringsränta som används 
är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedöm-
ningar av pengars tidsvärde och de risker som avser till-
gången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de 
skäl som låg till grund för beräkningen av återvinnings-
värdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats. 

Hur påverkar den nya  
Dataskyddsförordningen 
(GDPR) din verksamhet?  
Under en Business 
Breakfast fick vi svar, tips 
och råd av Ola Johansson 
som är hyresgäst i Videum 
Science Park.



25Finansiell rapport

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet 
med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån 
anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1. 

Redovisning i och borttagande från balansräkningen 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i 
balansräkningen när företaget blir part i instrumentets 
avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från 
balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflö-
det från tillgången har upphört eller reglerats. Detsam-
ma gäller när de risker och fördelar som är förknippade 
med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part 
och företaget inte längre har kontroll över den finansiel-
la tillgången. En finansiell skuld tas bort från balans-
räkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller 
upphört.

Värdering av finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstill-
fället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella trans-
aktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av 
tillgången. 

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första 
redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.  

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsätt-
ningstillgångar värderas individuellt till det belopp som 
beräknas inflyta.  

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första 
redovisningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag 
för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventu-
ella uppskrivningar.

Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. 

Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt 
styrda företag redovisas till anskaffningsvärde minskat 
med ackumulerade nedskrivningar med tillägg för upp-
skrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköps-
priset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. 

Värdering av finansiella skulder   
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffnings-
värde. Utgifter som är direkt hänförliga till upptagande 
av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodi-
seras enligt effektivräntemetoden. Kortfristiga finansiella 
skulder värderas till nominellt belopp. 

Ersättningar till anställda  

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Klassificering

Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassi- 
ficeras som avgiftsbestämda. 
Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter 
till ett annat företag, normalt ett försäkringsföretag, 
och därmed har bolaget inte längre någon förpliktelse 
till den anställde när avgiften är betald. Storleken på 
den anställdes ersättningar efter avslutad anställning 
är beroende av de avgifter som har betalats och den 
kapitalavkastning som avgifterna ger. 

Avgiftsbestämda planer   

Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som 
kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.  

Ersättningar vid uppsägning   
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättning-
en inte ger företaget några framtida ekonomiska fördelar, 
redovisas endast som en skuld och en kostnad när företa-
get har en legal eller informell förpliktelse att antingen   
a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas an-
ställning före den normala tidpunkten föranställningens 
upphörande, eller   
b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudan-
de för att uppmuntra frivillig avgång.  

Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när fö-
retaget har en detaljerad plan för uppsägningen och inte 
har någon realistisk möjlighet att annullera planen.  

Skatt  
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell 
skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt 
för innevarande räkenskapsår som avser årets skatte-
pliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs 

På temat Hållbart och  
värdebaserat ledarskap 
delade Thomas Carlzon 
– entreprenör, visionär, 
rådgivare, föreläsare och 
mentor – med sig av 
sina lärdomar efter 30 år 
som ledare.
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inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten 
skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende 
framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner 
eller händelser. 

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga 
temporära skillnader, dock särredovisas inte uppskjuten 
skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obe-
skattade reserver redovisas som en egen post i balans-
räkningen. Uppskjuten skattefordran redovisas för av-
dragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i 
framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. 

Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för 
motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas 
respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser 
och skatteregler som är beslutade före balansdagen och 
har inte nuvärdeberäknats. 

Avsättningar   
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget 
har en legal eller informell förpliktelse till följd av en 
inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av 
resurser krävs för att reglera förpliktelsen och en tillför-
litlig uppskattning av beloppet kan göras.  

Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till 
den bästa uppskattningen av det belopp som kommer 
att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. 
Avsättningarna omprövas varje balansdag. 

Avsättningen redovisas till nuvärdet av de framtida 
betalningar som krävs för att reglera förpliktelsen. 

Eventualförpliktelser 
En eventualförpliktelse är:  
– En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade hän-
delser och vars förekomst endast kommer att bekräftas 
av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt 
ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir, 
eller 
– En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, 
men som inte redovisas som skuld eller avsättning 
eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser 
kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förplik-
telsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning 
för sådana garantier, ekonomiska åtaganden och eventu-
ella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen. 

Intäkter 
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhål-
lit eller kommer att erhålla för egen räkning  redovisas 
som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det 
som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för 
rabatter.  

Hyresintäkter, serviceintäkter och parkeringsintäkter avi-
seras i förskott och periodisering av hyror sker därför så 
att endast den del av hyrorna som belöper på perioden 
redovisas som intäkter.

Koncernbidrag och aktieägartillskott 
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som  
en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Det erhållna/
lämnade koncernbidraget har påverkat företagets  
aktuella skatt.  

Aktieägartillskott som erhållits utan att emitterade aktier 
eller andra egetkapitalinstrument lämnats i utbyte redo-
visas direkt i eget kapital. 

Återbetalda aktieägartillskott redovisas som en minskning 
av eget kapital när beslut om återbetalning fattats. 

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.  

Redovisning av bidrag relaterade till anläggnings-
tillgångar  
Offentliga bidrag relaterade till tillgångar redovisas i ba-
lansräkningen genom att bidraget reducerar tillgångens 
redovisade värde. 
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Not 1  Nettoomsättning
  2017 2016
Nettoomsättning per rörelsegren
Lokaler  91 502 97 439
Övriga intäkter, energi, service, byggtjänst  18 776 11 195
  110 278 108 634

Finansiella tillgångar och skulder  Antal kontrakt Kontraktsvärde
Sverige   (Årsvärde)
Inom ett år  12 9 378
Mellan ett och fem år  83 10 721
Senare än 5 år  19 70 018
Upplysning om framtida hyreskontrakt. Lokalkontrakt som förfaller.

Not 2  Övriga rörelseintäkter
  2017 2016
Realisationsvinst försäljning mark  – 4 212
   4 212

Not 3  Arvode och kostnadsersättning till revisorer
  2017 2016
KPMG, Michael Johansson   
Revisionsuppdrag  27 25
Andra uppdrag  152 108
  
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. 
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 genom- 
förandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Not 4  Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse
Medelantalet anställda    varav  varav
   2017 män 2016 män
Sverige   20 42 % 19 40 %
Totalt   20 42 % 19 40 %
    

I nätverket Videum Codeup 
träffas programmerings- 
intresserade regelbundet 
för att dela kunskap och att 
jobba med sina olika projekt. 
Amatör eller proffs spelar 
ingen roll, alla är välkomna. 
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Redovisning av könsfördelning i företagsledningar
  2017-12-31 2016-12-31
  Andel kvinnor Andel kvinnor
Styrelsen  14 % 14 %
Övriga ledande befattningshavare  25 % 25 %

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
  2017 2016
Löner och ersättningar  10 036 9 403
Sociala kostnader   4 516 4 322
(varav pensionskostnad) 1)  (1 399) (1 422)
   
1) Av företagets pensionskostnader avser 291 tkr (f.å. 342 tkr) företagets VD och styrelse avseende 12 (12) personer. 
Företaget har inga utestående pensionsförpliktelser.    
   
Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda  
   2017    2016
 Styrelse Övriga Styrelse Övriga
 och VD anställda och VD anställda
Löner och andra ersättningar   1 228 8 808 1 251 8 152
varav tantiem o.d.)   (–)  (–)

Not 5  Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
  2017 2016
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång   
Byggnader och mark  -33 243 -33 938
Nedskrivning byggnader och mark  -877 –
Inventarier, verktyg och installationer  -989 -1 131
  -35 109  -35 069
Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion   
Fastighetskostnader  -35 089 -35 048
Administrationskostnader  -20 -21
  -35 109 -35 069

Not 6  Övriga rörelsekostnader 
  2017 2016
Realisationsförlust markanläggning  – -727
Övrigt  – -6
  – -733
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Not 7  Ränteintäkter och liknande resultatposter
  2017 2016
Ränteintäkter, övriga  5 6
  5 6

Not 8  Räntekostnader och liknande resultatposter
  2017 2016
Räntekostnader, koncernföretag  -14 020 -18 526
Räntekostnader, övriga  -47 -9
  -14 067 -18 535

Not 9  Bokslutsdispositioner, övriga
  2017 2016
Inventarier, verktyg och installationer  399 387
Periodiseringsfond, årets avsättning  -652 -1 773
  -253 -1 386

Not 10 Skatt på årets resultat
  2017 2016
Aktuell skattekostnad  -430 -1 170
Justering av beskattning tidigare år  -147 –
Uppskjuten skatt  -541 -1 557
  -1 118 -2 727
   
Avstämning av effektiv skatt
   2017  2016
  Procent Belopp Procent Belopp
Resultat före skatt   9 961  12 219
Skatt enligt gällande skattesats  22,0 % -2 191 22,0 % -2 688
Ej avdragsgilla kostnader  2,5 % -248 0,3 % -39
Komponentbyte  -4,2 % 416 0,0 % –
Skatt hänförlig till tidigare år  1,5 % -147 0,0 % –
Förändring Stenladan  -10,6 % 1 052 0,0 % _
Redovisad effektiv skatt  11,2 % -1 118 22,3 % -2 727
     

Digibrunch är 
mötesplatsen 
för den digitala 
sektorn. Under 
en måltid och en 
föreläsning lyfts 
aktuella ämnen 
av intressanta 
föreläsare. 
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Not 11 Byggnader och mark
  2017-12-31 2016-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början  1 396 443 1 390 368
Nyanskaffningar  5 476 2 508
Avyttringar och utrangeringar  -1 365 -7 096
Omklassificeringar  _ 10 663
Vid årets slut  1 400 554 1 396 443

Ackumulerade avskrivningar   
Vid årets början  -453 676 -420 063
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar  488 324
Årets avskrivning   -33 243 -33 937
Vid årets slut  -486 431 -453 676

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början  -3 484 -3 484
Vid årets slut  -3 484 -3 484
Redovisat värde vid årets slut  910 639 939 283

Varav mark  
Ackumulerade anskaffningsvärden  25 963 31 280
Försäljning mark  – -5 317
Redovisat värde vid årets slut  25 963 25 963

Anskaffningsvärdet har minskat med offentliga bidrag  från Växjö kommuns klimatkonto  
på 45 tkr som erhölls år 2014. Ränta har räknats in i anskaffningsvärdet med 1 322 tkr.

Not 12 Upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter
  2017-12-31 2016-12-31
Ackumulerade verkliga värden   
Lokaler  1 127 485 1 095 085
  

Verkliga värdet har fastställts utifrån en kombinerad tillämpning av ortsprismetod och avkastningsbaserad metod. 
Den avkastningsbaserade metoden består i en evighetskapitalisering av bedömt marknadsmässigt driftnetto vilket 
dividerats med ett bedömt marknadsmässigt direktavkastningskrav varefter korrektion sker för avvikelser när det 
föreligger skillnad mellan värderingsobjektet och vad som kan anses normalt på marknaden, exempelvis skillnader 
mellan marknadsmässig hyra och kontrakterad hyra, när den aktuella vakansen för värderingsobjektet avviker från 
en långsiktigt bedömd normaliserad vakansgrad samt om det aktuella värderingsobjektets tekniska skick avviker 
från vad som är normalt för jämförelseobjekten på marknaden. Korrektioner kan vara såväl tilläggsposter som av-
dragsposter beroende på om skillnaderna bedöms vara till fördel eller nackdel för värderingsobjektet i jämförelse 

Öppen innovation går i Videums regi 
under namnet Nutcracker. Här utmanar 
företag universitetsstudenterna att hitta 
kreativa lösningar på deras problem. 
Man jobbar i grupp och bästa lösning 
vinner bland annat ett besök och  
kontakter med företaget.
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med vad som anses normalt på marknaden. Driftnettot har beräknats som hyresvärde (marknadsmässig hyra/
bruksvärdehyra vid full uthyrning) med avdrag för marknadsmässig vakans minus normaliserade utbetalningar för 
drift, underhåll, fastighetsskatt och administration. Driftnettot divideras med direktavkasningskravet för fastigheten.

Beräknat marknadsvärde justeras för värde på byggrätter. Byggrätter på detaljplanerad mark värderas till ortens 
marknadsvärde med tillämpning av ortsprismetod. 

Direktavkastningskravet är olika för olika fastigheter beroende på användning och läge. Direktavkastningskravet 
bestäms som det avkastningskrav som härletts ur transaktioner för jämförbara fastigheter på marknaden. Analyser 
och jämförelser görs mot allmänt tillgänglig statistik för motsvarande fastighetsbestånd. Vid dessa analyser beaktas 
såväl direkta fastighetstransaktioner samt transaktioner där fastigheter överlåtits i form av bolagstransaktioner. Vid 
värderingen har följande direktavkastningskrav och beräknade normaliserade driftnetton använts.  

Direktavkastningskrav    Driftnetton  
För lokaler    6,16 % (6,56 %)   614 kr/m2 (663 kr/m2) 

Not 13 Inventarier, verktyg och installationer 
  2017-12-31 2016-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden   
Vid årets början  26 870 28 510
Nyanskaffningar  154 1 159
Avyttringar och utrangeringar  -2 555 -2 799
Vid årets slut  24 469 26 870

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början  -22 792 -24 455
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar  2 555 2 793
Årets avskrivning på anskaffningsvärden  -989 -1 130
Vid årets slut  -21 226 -22 792

Redovisat värde vid årets slut  3 242 4 078
  

Not 14 Pågående nyanläggningar och förskott  
  avseende materiella anläggningstillgångar
  2017-12-31 2016-12-31
Vid årets början  7 149 10 698
Omklassificeringar  – -10 663
Investeringar  180 082 7 114
Redovisat värde vid årets slut  187 231 7 149
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Not 15 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
  2017-12-31 2016-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden   
Vid årets början  40 40
Vid årets slut  40 40
Redovisat värde vid årets slut  40 40
   
Specifikation av företagets innehav av andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
  2017-12-31 
 
Intresseföretag Justerat EK  Andelar  
/ org nr, säte / Årets resultat ii) / antal i % i) Redovisat värde
Direkt ägda
Företagsfabriken i Kronoberg 329 400,0 
556760-8061, Växjö -78 33 40
   40
   
i) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. 
ii) Med justerat eget kapital avses den ägda andelen av företagets egna kapital inkl. eget kapitaldelen i obeskattade 
reserver. Med årets resultat avses ägarandelen av företagets resultat efter skatt inkl. eget kapitaldelen i årets föränd-
ring av obeskattade reserver.
  

Not 16 Uppskjuten skatt
  2017-12-31
  Temporär Uppkjuten
  skillnad skatt
Väsentliga temporära skillnader hänförliga till uppskjuten skatteskuld  
Uppskjuten skatt temporär skillnad byggnad  70 288 15 463
  70 288 15 463
   
  2016-12-31
  Temporär Uppkjuten
  skillnad skatt
Väsentliga temporära skillnader hänförliga till uppskjuten skatteskuld  
Uppskjuten skatt temporär skillnad byggnad  67 825 14 921
  67 825 14 921
   
  

Tillsammans med Svenskt 
Näringsliv, Linnéakademiens 
Forskningsstiftelse och  
Länsstyrelsen i Kronoberg 
bjöd Videum Science Park  
in till Forskningsfrukost på  
Residenset i början av året. 
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Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
  2017-12-31 2016-12-31
Förutbetald försäkring  716 723
Övriga poster  834 244
  1 550 967

Not 18 Disposition av vinst eller förlust

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust 
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 84 855 789,84 kronor disponeras enligt följande:
  
Balanseras i ny räkning  84 856
         Summa                   84 856

Not 19 Antal aktier och kvotvärde
  
antal aktier  20 000 20 000
kvotvärde  1 000 1 000

Not 20 Ackumulerade överavskrivningar
  2017-12-31 2016-12-31
Inventarier, verktyg och installationer  1 341 1 740
  1 341 1 740

Not 21 Periodiseringsfonder
  2017-12-31 2016-12-31
Avsatt räkenskapsår 2015  854 854
Avsatt räkenskapsår 2016  1 772 1 772
Avsatt räkenskapsår 2017  652 –
  3 278 2 626
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Not 22 Långfristiga skulder
 
Videum har inga skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen.   

Not 23 Koncernkonto       
  2017-12-31 2016-12-31
Beviljad kreditlimit  275 000 50 000
Outnyttjad del  -87 270 -21 893
Utnyttjat kreditbelopp  187 730 28 107
   

Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  
  2017-12-31 2016-12-31
Upplupna personalkostnader  2 377 2 112
Fastighetsskatt  802 1 003
Förskottsbetalade hyror  2 543 2 270
Övriga poster  1 182 1 728
  6 904 7 113
I upplupna personalkostnader ingår pensionspremier med 875 tkr (865 tkr).

Not 25 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Efter balansdagen har Videums styrelse fattat beslut om att förlänga Letter of Intent  
med entreprenör angående försäljning av Växjö 12:15, Stenladan.  
Investering på ny polislokal, hus O, slutbesiktigades 24/1-2018. Investeringen avser  
54 Mnkr och har en yta på 2 647 kvm BRA.   
 

Not 26 Betalda räntor och erhållen utdelning
  2017 2016
Erhållen ränta  5 6
Erlagd ränta  -14 067 -20 443
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Not 27 Likvida medel
  2017-12-31 2016-12-31
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Banktillgodohavanden  2 8
  2 8

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
– De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.   
– De kan lätt omvandlas till kassamedel.
– De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

Not 28 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m
  2017 2016
Avskrivningar  35 109 35 069
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar  – -2 910
  35 109 32 159
 

Not 29 Koncernuppgifter

Videum AB är helägt dotterföretag till Växjö kommunföretag AB, org nr 556602-4641 med säte i Växjö.  
Moderbolaget ingår i en koncern där Växjö Kommun, org nr 212000-0662, upprättar koncernredovisning  
för den största koncernen. 

Inköp och försäljning inom koncernen
Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 10 (11) % av inköpen och mindre än 1 (1) %  
av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör. 

Under Öppet hus i 
Videum Science Park 
bjuds studenterna in 
för att knyta kontakter 
med olika företag för 
projekt- och examens-
arbete samt kanske en 
framtida anställning. 
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Not 30 Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning:   Intäkter av varor och tjänster som ingår i ordinarie verksamhet minus mervärdesskatt 
Rörelsemarginal:   Rörelseresultat / Nettoomsättning 
Balansomslutning:   Totala tillgångar 
Avkastning på totalt kapital: (Rörelseresultat + finansiella intäkter) / Totala tillgångar
Nettoresultat:   Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
Just. eget kapital:  Eget kapital + obeskattade reserver – avdrag för uppskjuten skatt
Avkastning på eget kapital:   Nettoresultat / Justerat eget kapital 
Soliditet:   Justerat eget kapital / Totala tillgångar

Växjö den 13 mars 2018

Olof Sandahl Örjan Mossberg
Ordförande 

Gunnar Nordmark Dan Boson    

Kerstin Wartoft Åke Eriksson

Stig Arne Eklund David Svensson
 Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats 2018-03-29

Michael Johansson  
Auktoriserad revisor

Videum Virtual Reality  
(Videum VR) är både en  
fysisk miljö med ett unikt  
rullande VR-golv och ett 
nätverk för att öka kun- 
skapen kring virtual  
reality i vår region.
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Videum AB, org. nr 556292-3366

Rapport om årsredovisningen  
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredo-
visningen för Videum AB för år 2017. 
Enligt min uppfattning har årsredo-
visningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild 
av Videum ABs finansiella ställning 
per den 31 december 2017 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt årsredovisningslagen. För-
valtningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 
Jag tillstyrker därför att bolagsstäm-
man fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen.

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt Inter-
national 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 
Videum 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 ändamåls- 
enliga som grund för mina uttalanden.

Annan information än årsredovisningen 
Den tryckta versionen av detta 
dokument innehåller även annan 
information än årsredovisningen och 
återfinns på sidorna 4-5. Den andra 
informationen består av VD har ordet 
men innefattar inte årsredovisningen 
och min revisionsberättelse avseende 
denna. Det är styrelsen och verkstäl-
lande direktören som har ansvaret för 
denna andra information.
Mitt uttalande avseende årsredovis-
ningen omfattar inte denna informa-
tion och jag gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra 
information.

I samband med min revision av 
årsredovisningen är det mitt ansvar att 
läsa den information som identifieras 
ovan och överväga om informationen i 
väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. Vid denna genom-
gång beaktar jag även den kunskap 
jag i övrigt inhämtat under revisionen 
samt bedömer om informationen 
i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter.
Om jag, baserat på det arbete som 
har utförts avseende denna infor-
mation, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig 
felaktighet, är jag skyldig att rapportera 
detta. Jag har inget att rapportera i det 
avseendet.

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 årsredo-
visningslagen. Styrelsen och verkstäl-
lande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsre-
dovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande di-
rektören för bedömningen av bolagets 
förmåga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmå-
gan att fortsätta verksamheten och att 
använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas 
dock inte om styrelsen och verkstäl-
lande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ 
till att göra något av detta.

Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad 
av säkerhet om huruvida årsredo-
visningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig 

dessa beror på oegentligheter eller på 
fel, och att lämna en revisionsberät-
telse som innehåller mina uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av sä-
kerhet, 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 
fel och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska be-
slut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA an-
vänder jag professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Dessutom:
– identifierar och bedömer jag riskerna 

för väsentliga felaktigheter i årsre-
dovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar 
och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhäm-
tar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för mina uttalanden. Risken 
för att inte upptäcka en väsentlig fel-
aktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på fel, eftersom oegent-
ligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll.

– 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 omständig-
heterna, 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 uppskatt-
ningar i redovisningen och tillhöran-
de upplysningar.
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– drar jag en slutsats om lämplighet-
en 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 osäkerhets-
faktor 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 upp-
märksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om såda-
na upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovis-
ningen. 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 inne-
hållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredo-
visningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på 
ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om 
bland annat revisionens planerade om-
fattning och inriktning samt tidpunk-
ten 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 årsredovisning-
en har jag även utfört en revision av 
styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning för Videum AB för år 
2017 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman dispo-
nerar vinsten enligt förslaget i förvalt-
ningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige. Mitt ansvar en-
ligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i 
förhållande till Videum 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 ändamåls- 
enliga 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 utdelning-
en är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets verksamhetsart, omfatt-
ning och risker ställer på storleken av 
bolagets egna kapital, konsoliderings-
behov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets orga-
nisation 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 angeläg-
enheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt.
Den verkställande direktören ska sköta 
den löpande förvaltningen enligt sty-
relsens 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. 

Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av för-
valtningen, och därmed mitt uttalande 
om ansvarsfrihet, är att inhämta revi-
sionsbevis 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, årsredovis-
ningslagen 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 ersättningsskyldig-
het mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller 
förlust inte är förenligt med aktiebo-
lagslagen.

Växjö den 29 mars 2018

Michael Johansson  
Auktoriserad revisor
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Granskningsrapport  
för Videum AB år 2017
Till årsstämman i Videum AB 
Org. nr 556292-3366
Till fullmäktige i Växjö kommun 
Org. nr 212000-0662

Vi, av fullmäktige i Växjö kommun utsedda lekmannarevisorer har granskat 
Videum AB:s verksamhet.
Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verk-
samheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och kontroll 
och pröva om verksamheten har bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag 
och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god 
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning 
och prövning. 
Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt 
väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekono-
misk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit 
tillräcklig. 

Växjö den 27 mars 2018

Carl Geijer Ann-Mari Häggsgård 
Lekmannarevisor Lekmannarevisor 
Utsedd av fullmäktige i Växjö kommun Utsedd av fullmäktige i Växjö kommun
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idéer föds där  
människor möts

www.videum.se


