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VD har ordet

Förvaltningsberättelse

Från vision till verklighet kan arbetet bäst
beskrivas. Genom omvärldsanalyser, egna
reflektioner och utvärderingar, beslöts för
ca 7 år sedan att sträva mot en sammanbyggd science park på drygt 13 000 m2
i kvarteret Uppfinnaren. 2018 blev
året då detta förverkligades.

De fem science parks i Växjö,
Kalmar, Karlskrona, Karlshamn
och Kristianstad har fördjupat
samarbetet och initierat en pilot
tillsammans med Sydsvenska
Handelskammaren med målet
att skapa synergieffekter och
skalfördelningar i Sydost.
Videum har under året haft
närmare 1 800 deltagare på sina
arrangemang, en ökning med
20 % jämfört med föregående år.
Bland annat medarrangerades
Digitala Veckan med ett 100tal deltagare och ca ett dussin
utställare i den nya miljön.

Förutom invigning av den
sammanbyggda mötesplatsen
Videum Science Park har två
ytterligare invigningar ägt rum
under 2018; den utökade polisskolan (hus O) och EPIC. Totalt
har Videum investerat ca 200
Mnkr i dessa tre projekt. Hus O
är dessutom byggd enligt Miljöklass Guld. Stenladan, uppförd
1850 och totalrenoverad 2006,
avyttrades till det småländska
bolaget Nivika Fastigheter AB.
Med försäljningen av Stenladan
följde även en byggrätt. Videum
kan nu tydligare fokusera på
sina två huvuduppdrag; att
utveckla innovationsmiljön i
Videum Science Park och att
leverera fastigheter till Linnéuniversitetet. Under 2018 har
Videums egen solcellsproduktion producerat 174 810 kWh
solenergi. Ett antal möten under
andra kalenderhalvåret genomfördes för att landa förutsättningarna för det kommande arbetet med både ny campusvision
men även arbetet med visionen
om universitetsstaden Växjö.
Under 2018 har myndigheten
MUCF varit en temporär och
snabbt växande hyresgäst. Vidare har ICA flyttat in i Videum
Science Park och har nu ett

Videum AB är ett dotterbolag
till Växjö Kommunföretag AB
(VKAB) som är ett helägt kommunalt bolag.

drygt 100-tal medarbetare verksamma på plats. Vakansgraden
är totalt 3 % i beståndet och
23 % i Videum Science Park.

Organisation
och personal

Under 2018 genomförde Videum
en större organisationsförändring med syfte att kunna satsa
ytterligare på utvecklingen av
innovationsmiljön. All personal har under året genomgått
HLR-utbildning. Mycket tid
läggs på det löpande arbetet med
service till hyresgäster, besökare
och underhåll av fastigheterna.

Det strategiska arbetet
och året som kommer

Affärsplanen som antogs av
styrelsen i slutet av 2017 har
under året reviderats och
anpassats till Växjö kommuns
processarbete. Genom bolagets
organisationsändring i kombination med att Videum Science
Park numera är sammanbyggd
kommer mycket av fokus 2019
riktas mot innovationssatsningen VSP Lean Leap. Vidare kommer visionsarbetet för Campus
att stå i fokus tillsammans med
en rad andra aktörer.
David Svensson
VD Videum AB

Bolaget bildades 1986 och
har som uppgift att ”bebygga
och förvalta fastigheter samt
bedriva annan därmed förenlig
verksamhet”. Av bolagsordningen framgår också att bolaget
dels ska ”tillhandahålla lämpliga 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 koncentrerad till Campus vid Linnéuniversitetet i Växjö. Fastighetsbeståndet består av lokaler för Linnéuniversitetet och
Videum Science Park. Videum
äger också Teleborgs Slott
med tillhörande grindstugor,
Theleborgs Handelsträdgård,
Slottstallarna, Brygghuset och
ett mindre kapell.

Styrelse

Styrelsen för Videum AB 2018:
Olof Sandahl, ordförande, Örjan
Mossberg, vice ordförande,
Gunnar Nordmark, Dan Boson,
Kerstin Wartoft, Åke Eriksson,
Stig Arne Eklund samt ersättare Eva Christensen, Anders
Franzén. Suppleanterna Karin
Lundstedt och Alicia Dickner
ingick i styrelsen vid årets
början, men ersattes av Rebecca
Esselgren och Thilda Knöös från
och med april. Styrelsen har under 2018 hållit 9 protokollförda
sammanträden.
Växjö kommunfullmäktige
beslutade 2018-12-18 att från
och med 2019-01-01 består
styrelsen av Lena Wibroe, Hugo
Hermansson, Anders Franzén,
Martina Popovska, Erik Jansson,
Lisa Larsson och Rebecca Esselgren. Ersättare är Ida Eriksson,
Albert Sadiko, Stig-Arne Eklund
och Henrik Petersson.
VD för Videum under räkenskapsåret är David Svensson.

REVISOR: Michael Johansson,
auktoriserad revisor
REVISORSSUPPLEANT:
Emil Andersson,
auktoriserad revisor
LEKMANNAREVISORER 2018:
Carl Geijer
Ann-Marie Häggsgård

Firmatecknare

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

Organisationsanslutning

Videum har under 2018 varit
medlem i SISP (Swedish Incubators and Science Parks – den
svenska branschföreningen
för Sveriges inkubatorer och
science parks), Sydsvenska
Industri- och Handelskammaren, Styrelseakademien Sydost,
samt arbetsgivarorganisationen
Sobona.

Revisorer

Revisor utsedd av bolagsstämman och lekmannarevisorer utsedda av kommunfullmäktige är;

Sammanfattning av årets verksamhet

(Not 30)

En satsning görs nu genom den
iterativa processen, VSP Lean
Leap. Syftet är att utveckla
olika områden inom innovation
och kunskapsutveckling. Genom
Videum VR och intresset kring
denna testmiljö är nu siktet
inställt på att utveckla en XRhubb med fokus på utbildning
och utveckling. Under 2018
har inkubatorn arbetat i linje
med den strategiska planen
som styrelsen antog 2017, bytt
VD och säkerställt den statliga
finansieringen från Vinnova för
de kommande två åren.

Fastigheter, mark
och hyresgäster

Allmänt om
verksamheten

NYCKELTAL

Videum Science Park
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Finansiell rapport

EKONOMISK ÖVERSIKT
Nettoomsättning (tkr)
Rörelsemarginal %
Balansomslutning
Avkastning på totalt kapital %
Avkastning på eget kapital %
Soliditet %

2018
110 994
22,9
1 115 051
2,8
15,1
11,5

2017
110 278
22,2
1 108 766
2,2
9,4
10,0

2016
108 634
29,8
958 193
3,4
13,5
10,7

2015
110 956
41,6
998 022
4,6
24,9
9,2

2014
120 658
32,3
1 050 833
3,7
14,3
6,8
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Finansiell rapport

54,6 Mnkr och hus Epic, 60,8
Mnkr. I oktober var hus Charlie
med interstruktur färdigställd,
113,1 Mnkr. Övriga mindre
investeringar uppgår till 8,8
Mnkr. De består av parkering,
0,6 Mnkr, ventilation, 6,9 Mnkr,
tak, 0,6 Mnkr och kulfång 0,7
Mnkr.

Ekonomi

(Siffror i parentes avser 2017
om inget annat anges.)
RESULTATUTVECKLING Resultat
efter finansiellt netto är 19 301
tkr (10 418 tkr). Årets resultat
(efter bokslutsdispositioner och
skatt) uppgår till 16 601 tkr
(8 843 tkr).

PÅGÅENDE PROJEKT
Videum har ett pågående
projekt som påbörjades hösten
2018. Byggnation av cykelväg
utmed Framtidsvägen.

UPPLÅNING Videums totala
lånestock uppgår vid årsskiftet
till 929 Mnkr (758 Mnkr). All
upplåning sker genom moderbolaget VKAB.

PLANERAD BYGGNATION
Videum kommer tillsammans
med bland annat Linnéuniversitetet att arbeta fram en ny
Campusvision.

FÖRFALLOSTRUKTUR LÅN
Under 2019 förfaller lån för 233
Mnkr (jmf 2018 142 Mnkr).
KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET
Videums internlimit är 275
Mnkr (275 Mnkr).

MARK Vid försäljningen av
Stenladan genom dotterbolaget Växjö 12:15 Stenladan AB
ingick mark för 1,7 Mnkr.

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

Förvaltning
FASTIGHETSBESTÅND
Videums fastighetsbestånd
omfattar 107 063 kvm BRA.

Byggnation

FÖRVÄRV Inga förvärv av byggnader har skett under året.
FÖRSÄLJNING Under hösten
sålde Videum AB Stenladan genom sitt dotterbolag Växjö 12:15
Stenladan AB.

Soliditet

FÄRDIGSTÄLLDA PROJEKT
De totala investeringarna för
byggnation för året uppgår till
237,3 Mnkr. Under våren
färdigställde Videum hus O,
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

MARKNAD Videum har expanderat science park under
2018 genom tillkomsten av
hus Charlie och tillhörande
allmänna ytor. Detta innebär
ett signifikant attraktivitetslyft
samt möjligheter att tillhandahålla en ännu bättre service till
företagen i parken. Vid årets utgång utgjorde andelen outhyrda
lokaler i Videum Science Park
ca 23 % (25 %). Vakansgraden
har varit väntad då kapaciteten
har ökat markant. Den digitala

Det är viktigt för science parkens framtida utveckling att
miljön präglas av hög servicegrad och kunskapshöjande aktiviteter. Under året har därför
Videum fortsatt att kontinuerligt förbättra sitt mervärdeserbjudande till hyresgästerna.
Under 2018 har ca 1 800 personer (1 500) deltagit på Videum
Science Parks aktiviteter.
ENERGI OCH DRIFT Drift av
byggnader och anläggningar har
skett utan större avbrott.
UNDERHÅLL Underhåll av fastigheter och anläggningar har
skett enligt plan. Underhållet
har under året uppgått till 9,9
Mnkr (7,2 Mnkr).

Personal och miljö

ORGANISATION Videum hade vid
årets slut 21 (20) årsarbetare.
PENSIONER Inga pensionsavgångar har ägt rum under 2018.
De pensionsavgångar som är
aktuella för Videum i en närtid
(5 år) är en person.

Strategiskt arbete

Den av styrelsen framtagna
affärsplanen med åtta definierade
strategiska mål utgör fokus för
Videums arbete de kommande
åren. De mätetal och nyckeltal
som är upptagna i affärsplanen
indikerar både ambitionsnivå
och förväntat resultat. Affärsplanen revideras årligen.
Videum har reviderat de erbjudna
kunskapsaktiviteterna och sjösatt en ny innovationsmetodik,
internt kallad VSP Lean Leap.
Med en väl fungerande Videum
Science Park 2.0 och ett måldrivet arbete av inkubatorn
Företagsfabriken kommer identifieringen av Start Ups med
tillväxtpotential att öka och därmed kommer med stor sannolikhet andelen Scale Ups också
att växa vilket bidrar till det av
kommunfullmäktige satta målet
Ett växande näringsliv.
Videum bistår Växjö kommuns
näringslivskontor i arbetet med
utvecklandet av en ny näringslivsstrategi där Videums roll

9,2
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4,9

5,4

5,9
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2018

Fritt eget kapital
Balanserat
Summa
resultat inkl
eget
årets resultat
kapital
84 856
107 611
84 856
107 611
16 601
16 601
101 457
124 212

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till
förfogande stående vinstmedel, 101 457 374,01 kronor
disponeras enligt
Utdelning
0:00 kr
följande
Balanseras i ny räkning
101 457 374:01 kr
Summa
101 457 374:01 kr

10,0

2017

Videum ser ljust på framtiden.
Ett sammanhållet Videum
Science Park i kvarteret Uppfinnaren ökar interaktionsgraden
i densamma. Förutsättningarna för att idéer ska födas
där människor möts blir ännu
bättre. Möjligheten att attrahera studenters närvaro i miljön
ökar också genom tillkomsten
av bostäder i direkt och i nära
anslutning till Videum Science
Park.

Förslag till disposition beträffande
bolagets vinst eller förlust

6,8

2014

Förväntningar om den
framtida utvecklingen

Videum vill stimulera nytänkande 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 upptäcka, lära
och tillämpa ny teknik inom det
virtuella området. Under 2019
tas nästa steg genom att utveckla en XR-hubb med fokus på två
huvudområden; utbildning och
utveckling. Projektledare för
Videum VR är tillsatt och intresset är markant för verksamheten och underlättas av den
nya lokaliseringen i entréplan i
Videum Science Park.

Bundet eget kapital
		
			
Aktiekapital Reservfond
Ingående balans
20 000
2 755
Justerad IB
20 000
2 755
Årets resultat			
Vid årets utgång
20 000
2 755

Videum VR är vår öppna labbmiljö för att
upptäcka, lära och tillämpa virtual reality.

2009

Genom styrelserepresentationen
i entreprenörskapsstiftelsen
Drivhuset, ägar- och styrelserepresentationen i inkubatorn
Företagsfabriken och Videums
affärsområde science park,
främjar Videum på flera plan
det innovativa ekosystemet runt
Linnéuniversitetet.

Under 2019 kommer arbetet
med en ny Campusvision fortlöpa. Videum kommer parallellt
att påbörja en områdesinventering för att se hur förutsättningarna är för att både akademin
och science park ska kunna
växa framöver.

2018-12-31

MILJÖ Tre stora byggprojekt
färdigställdes 2018, nybyggnad
av Hus O samt nybyggnation av
Epic och Charlie. Hus O byggs
enligt miljöklassning guld och
de andra två byggnaderna enligt
miljöklassning silver.

10,7

främst handlar om på vilket sätt
den innovativa miljön Videum
Science Park 2.0 kan bistå som
ett attraktivt verktyg för en
lyckad näringslivsstrategi.

Eget kapital

11,5

%
4,6

sektorn fortsätter att vara
starkt representerad i Videum
Science Park. En dryg tredjedel
av företagen kategoriserar sig i
detta segment.

7

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

fortsättning

Belopp i tkr
Not
Nettoomsättning
1
Fastighetskostnader
5
Bruttoresultat		

2018
110 994
-80 256
30 738

2017
110 278
-77 580
32 698

Administrationskostnader
3
-9 018
-8 218
Övriga rörelseintäkter
2
3 665
–
Övriga rörelsekostnader
6
-3
–
Rörelseresultat
4,5
25 382
24 480
			
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		
6 186
–
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
7
15
5
Räntekostnader och liknande resultatposter
8
-12 282
-14 067
Resultat efter finansiella poster		
19 301
10 418
			
Bokslutsdispositioner			
Koncernbidrag, lämnade		
-302
-204
Bokslutsdispositioner, övriga
9
22
-253
Resultat före skatt		
19 021
9 961
Skatt på årets resultat
10
-2 420
-1 118
Årets resultat		
16 601
8 843

Balansräkning
Belopp i tkr

9

Not

2018-12-31

2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar		
Byggnader och mark
11, 12
1 090 170
910 639
Inventarier, verktyg och installationer
13
4 958
3 242
Pågående nyanläggningar och förskott			
avseende materiella anläggningstillgångar
14
18
187 231
		
1 095 146
1 101 112
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
15
40
40
		
40
40
Summa anläggningstillgångar		
1 095 186
1 101 152
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		
4 113
367
Fordringar hos moderföretag		
–
851
Fordringar hos koncernföretag		
77
13
Övriga fordringar		
12 804
4 831
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
17
2 869
1 550
		
19 863
7 612
Kassa och bank			
Kassa och bank		
2
2
		
2
2
Summa omsättningstillgångar		
19 865
7 614
SUMMA TILLGÅNGAR		
1 115 051
1 108 766

Balansräkning
Belopp i tkr

Not

2018-12-31

2017-12-31

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 		
84 856
76 013
Årets resultat		
16 601
8 843
18
101 457
84 856
		
124 212
107 611
Obeskattade reserver			
Ackumulerade överavskrivningar
20
1 319
1 341
Periodiseringsfonder
21
3 278
3 278
		
4 597
4 619
Avsättningar		
Uppskjuten skatteskuld
16
17 819
15 463
		
17 819
15 463
Långfristiga skulder			
Skulder till moderföretag
22
696 000
615 500
		
696 000
615 500
Kortfristiga skulder			
Koncernkonto
23
1 785
187 730
Leverantörsskulder		
16 623
23 833
Skulder till moderföretag		
236 254
145 861
Skulder till koncernföretag		
1 175
808
Övriga skulder		
9 425
437
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
24
7 161
6 904
		
272 423
365 573
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		
1 115 051
1 108 766
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Kassaflödesanalys

Noter

Belopp i tkr

Belopp i tkr om inget annat anges.

		
2018
2017
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster
26
19 301
10 418
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
28
28 589
35 109
		
47 890
45 527
Betald inkomstskatt		
-435
-415
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital		
47 455
45 112
			
Förändringar i rörelsekapital			
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar		
-11 895
-138
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder		
1 993
15 108
Kassaflöde från den löpande verksamheten		
37 553
60 082
			
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		
-52 974
-185 711
Avyttring av materiella anläggningstillgångar		
24 166
–
Försäljning av dotterbolag		
6 200
–
Kassaflöde från investeringsverksamheten		
-22 608
-185 711
			
Finansieringsverksamheten			
Förändring koncernkonto
23
-185 945
–
Amortering av lån		
–
-34 000
Upptagna lån		
171 000
159 623
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		
-14 945
125 623
			
Årets kassaflöde		
–
-6
Likvida medel vid årets början		
2
8
Likvida medel vid årets slut
27
2
2
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Noter med redovisningsprinciper
och bokslutskommentarer
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och enligt Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (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 anskaffningsvärde 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
nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade
förbrukningen 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. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod
varierar.
Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats
och ligger till grund för avskrivningen på byggnader:

- Stomme inkl. grund			
- Tak utvändigt				
- Fasad (endast utvändigt skick)		
- Installationer El				
- Installationer Ventilation			
- Installationer Vatten och Sanitet		
- Installationer Transport			
- Installationer Styr- och övervakning
- Övrigt (invändiga ytskikt mm.)		

30-125 år
30-50 år
30-125 år
20-50 år
30-40 år
20-50 år
30-40 år
10 år
50 år

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

Nedskrivningar – materiella anläggningstillgångar samt andelar i koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade
värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens 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 bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de
skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

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 kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma 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 finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller
upphört.
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Värdering av finansiella tillgångar

Ersättningar vid uppsägning

Eventualförpliktelser

Koncernbidrag och aktieägartillskott

Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av
tillgången.

Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger företaget några framtida ekonomiska
fördelar, redovisas endast som en skuld och en kostnad
när företaget har en legal eller informell förpliktelse att
antingen
a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten för anställningens
upphörande, eller
b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång.
Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när
företaget har en detaljerad plan för uppsägningen och
inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen

En eventualförpliktelse är:
– En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser 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
förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig
tillförlitlighet.

Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en
bokslutsdisposition i resultaträkningen.

Skatt

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

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första
redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet
och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar 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 eventuella 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 uppskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Värdering av finansiella skulder
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till upptagande
av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivränte metoden.
Kortfristiga finansiella skulder värderas till nominellt
belopp.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Klassificering
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras 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.

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av
aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser
årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs 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 obeskattade reserver redovisas som en egen post i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla 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

Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit 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 aviseras i förskott och periodisering av hyror sker därför så
att endast den del av hyrorna som belöper på perioden
redovisas som intäkter.

Not 1		

Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat
företagets aktuella skatt.
Aktieägartillskott som erhållits utan att emitterade aktier
eller andra egetkapitalinstrument lämnats i utbyte redovisas 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 anläggningstillgångar
Offentliga bidrag relaterade till tillgångar redovisas i balansräkningen genom att bidraget reducerar tillgångens
redovisade värde.

Nettoomsättning

		
Nettoomsättning per rörelsegren
Lokaler		
Övriga intäkter, energi, service, byggtjänst		
		

2018

2017

96 621
14 373
110 994

91 502
18 776
110 278

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 tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Finansiella tillgångar och skulder
Antal kontrakt
Kontraktsvärde
Sverige			
(Årsvärde)
Inom ett år		
10
2 226
Mellan ett och fem år		
69
12 594
Senare än 5 år		
20
83 157
Upplysning om framtida hyreskontrakt. Lokalkontrakt som förfaller.

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.

Not 2		

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

Övriga rörelseintäkter

		
2018
Realisationsvinst försäljning mark		
3 665
		3665

2017
_
_
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Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Not 6		

Övriga rörelsekostnader

		
2018
2017
KPMG, Michael Johansson			
Revisionsuppdrag		
45
27
Andra uppdrag		
213
152
		
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 genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

		
Övrigt		
		

Not 4		

		
Räntekostnader, koncernföretag		
Räntekostnader, övriga		
		

Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medelantalet anställda				
			
2018
Sverige			
22
Totalt			
22

varav		varav
män
2017
män
45 %
20
42 %
45 %
20
42 %

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar		
2018-12-31
2017-12-31
		
Andel kvinnor
Andel kvinnor
Styrelsen		
14 %
14 %
Övriga ledande befattningshavare		
25 %
25 %
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
		
2018
2017
Löner och ersättningar		
10 672
10 036
Sociala kostnader 		
4 775
4 516
(varav pensionskostnad) 1)		
(1 466)
(1 399)
			
1) Av företagets pensionskostnader avser 293 tkr (f.å. 291 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		
2018
2017
Styrelse
Övriga Styrelse
Övriga
och VD anställda och VD anställda
Löner och andra ersättningar			
1 068
9 604
1 228
8 808
varav tantiem o.d.)			
(–)		
(–)

Not 5		

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

		
2018
2017
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång			
Byggnader och mark		
-36 045
-33 243
Nedskrivning byggnader och mark		
-1 213
-877
Inventarier, verktyg och installationer		
-1 181
-989
		
-38 439
-35 109
Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion			
Fastighetskostnader		
-38 410
-35 089
Administrationskostnader		
-29
-20
		
-38 439
-35 109

Not 7		

Not 9		

2017
–
–

2018
15
15

2017
5
5

2018
-12 280
-2
-12 282

2017
-14 020
-47
-14 067

2018
22
–
22

2017
399
-652
-253

Räntekostnader och liknande resultatposter

Bokslutsdispositioner, övriga

		
Inventarier, verktyg och installationer		
Periodiseringsfond, årets avsättning		
		

Not 10

2018
-3
-3

Ränteintäkter och liknande resultatposter

		
Ränteintäkter, övriga		
		

Not 8		
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Skatt på årets resultat

		
2018
2017
Aktuell skattekostnad		
-59
-430
Justering av beskattning tidigare år		
-5
-147
Uppskjuten skatt		
-2 356
-541
		
-2 420
-1 118
			
Avstämning av effektiv skatt
			 2018		2017
		
Procent
Belopp
Procent
Belopp
Resultat före skatt			
19 021		
9 961
Skatt enligt gällande skattesats		
22 %
-4 185
22,0 %
-2 191
Ej avdragsgilla kostnader		
1,7 %
-325
2,5 %
-248
Ej skattepliktiga intäkter		
-11,4
2 167
0,0 %
–
Komponentbyte		
-3,6 %
689
-4,2 %
416
Skatt hänförlig till tidigare år		
0,0 %
-5
1,5 %
-147
Effekt av ändrade skattesatser/och skatteregler
4,0%
-761
0,0%
–
Förändring Stenladan		
0,0 %
–
-10,6 %
1 052
Redovisad effektiv skatt		
12,7 %
-2 420
11,2 %
-1 118
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Byggnader och mark

		
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början		
Nyanskaffningar		
Avyttringar och utrangeringar		
Omklassificeringar		
Vid årets slut		

Not 13
2018-12-31

2017-12-31

1 400 554
50 059
-33 786
187 231
1 604 058

1 396 443
5 476
-1 365
–
1 400 554

Ackumulerade avskrivningar			
Vid årets början		
-486 431
-453 676
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar		
8 588
488
Årets avskrivning 		
-36 045
-33 243
Vid årets slut		
-513 888
-486 431
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början		
Återförda nedskrivningar på avyttringar och utrangeringar		
Vid årets slut		
Redovisat värde vid årets slut		

-3 484
3 484
–
1 090 170

-3 484
–
-3 848
910 639

Varav mark		
Ackumulerade anskaffningsvärden		
25 963
25 963
Försäljning mark		
-1 711
–
Redovisat värde vid årets slut		
24 252
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 2 415 tkr.

Not 12

Upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter

		
2018-12-31
2017-12-31
Ackumulerade verkliga värden			
Lokaler		
1 262 000
1 127 485
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 avdragsposter beroende
på om skillnaderna bedöms vara till fördel eller nackdel för värderingsobjektet i jämförelse 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 direktavkastningskravet 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
6,48 % (6,16 %)			
663 kr/m2 (614 kr/m2)				
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Inventarier, verktyg och installationer

		
2018-12-31
2017-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden			
Vid årets början		
24 469
26 870
Nyanskaffningar		
2 897
154
Avyttringar och utrangeringar		
-3
-2 555
Vid årets slut		
27 363
24 469
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början		
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar		
Årets avskrivning på anskaffningsvärden		
Vid årets slut		

-21 226
3
-1 182
-22 405

-22 792
2 555
-989
-21 226

Redovisat värde vid årets slut		

4 958

3 242

2018-12-31
187 231
-187 231
18
18

2017-12-31
7 149
–
180 082
187 231

Not 14
		

Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

		
Vid årets början		
Omklassificeringar		
Investeringar		
Redovisat värde vid årets slut		

Not 15

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

		
2018-12-31
2017-12-31
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
		2018-12-31
Intresseföretag
Justerat EK
Andelar
/ org nr, säte
/ Årets resultat ii)
/ antal i % i)
Redovisat värde
Direkt ägda
Företagsfabriken i Kronoberg
367
400,0
556760-8061, Växjö
38
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
förändring av obeskattade reserver.
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Uppskjuten skatt

Not 22

		2018-12-31
		
Temporär
Uppkjuten
		
skillnad
skatt
Väsentliga temporära skillnader hänförliga till uppskjuten skatteskuld		
Uppskjuten skatt temporär skillnad byggnad		
86 504
17 819
		
86 504
17 819
			
		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

Not 17

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

		
Förutbetald försäkring		
Övriga poster		
		

Not 18

2018-12-31
699
2 170
2 869

2017-12-31
716
834
1 550

Disposition av vinst eller förlust

Antal aktier och kvotvärde

Ackumulerade överavskrivningar

		
Inventarier, verktyg och installationer		
		

Not 21

2018-12-31
1 319
1 319

2017-12-31
1 341
1 341

2018-12-31
854
1 772
652
–
3 278

2017-12-31
854
1 772
652
–
3 278

Periodiseringsfonder

		
Avsatt räkenskapsår 2015		
Avsatt räkenskapsår 2016		
Avsatt räkenskapsår 2017		
Avsatt räkenskapsår 2018		
		

Videum har 60 Mnkr i skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen. Det är två lån.

Not 23

Koncernkonto							

		
Beviljad kreditlimit		
Outnyttjad del		
Utnyttjat kreditbelopp		

Not 24

2018-12-31
275 000
-273 215
1 785

2017-12-31
275 000
-87 270
187 730

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		

		
Upplupna personalkostnader		
Fastighetsskatt		
Förskottsbetalade hyror		
Övriga poster		
		
I upplupna personalkostnader ingår pensionspremier med 886 tkr (875 tkr).

2018-12-31
2 746
802
2 689
924
7 161

2017-12-31
2 377
802
2 543
1 182
6 904

2018
15
-12 282

2017
5
-14 067

		
2018-12-31
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Banktillgodohavanden		
2
		
2

2017-12-31

Not 25

Not 26

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Betalda räntor och erhållen utdelning

		
Erhållen ränta		
Erlagd ränta		

Not 27

		
antal aktier		
20 000
20 000
kvotvärde		
1 000
1 000

Not 20

Långfristiga skulder

Efter balansdagen väntar Videum beslut om frivillig skattskyldighet på hus Epic.

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 101 457 374,01 kronor disponeras enligt följande:
		
Balanseras i ny räkning		
101 457
Summa
101 457

Not 19

19

Likvida medel
2
2

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
		
Avskrivningar		
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar		
Rearesultat försäljning av rörelse		
		

2018
38 439
-3 665
-6 185
28 589

2017
35 109
–
–
35 109
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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 11 (10) % av inköpen och mindre än 1 (1) %
av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör.
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Videum AB, org. nr 556292-3366
Revisionsberättelsen avser den lagstadgade årsredovisningen på sidorna 5-20 i detta dokument och är en kopia av den revisionsberättelse
som avlämnades 2019-03-20. Vid denna tidpunkt fanns inte någon slutlig version av annan information upprättad varför revisionsberättelsen inte innehåller något avsnitt om Annan information än årsredovisningen.

Rapport om årsredovisningen

Not 30

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning:
Rörelsemarginal:
Balansomslutning:
Avkastning på totalt kapital:
Nettoresultat:
Just. eget kapital:
Avkastning på eget kapital:
Soliditet:

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

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Videum AB för år 2018.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild
av Videum ABs finansiella ställning
per den 31 december 2018 och av dess
finansiella resultat och kassaflöde för
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen.

Växjö den 15 mars 2019
Lena Wibroe
Ordförande

Hugo Hermansson

Anders Franzén

Martina Popovska				

Erik Jansson

Lisa Larsson

Rebecca Esselgren

David Svensson
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats 2019-03-20

Michael Johansson		
Auktoriserad revisor
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Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA)
och god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs
närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Jag är oberoende i förhållande till
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 ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Styrelsens och verkställande
direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande
direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen upprättas och att den
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den
interna kontroll som de bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets
förmåga att fortsätta verksamheten.

De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att
använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas
dock inte om styrelsen och verkställande 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 årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att
en revision som utförs enligt ISA och
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter
kan uppstå på grund av oegentligheter
eller misstag och anses vara väsentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
– identifierar och bedömer jag riskerna
för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder
bland annat utifrån dessa risker
och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för
att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka
en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en
väsentlig felaktighet som beror på
misstag, eftersom oegentligheter kan
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,

felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
– skaffar jag mig en förståelse av den
del av bolagets interna kontroll som
har betydelse för min revision för att
utforma granskningsåtgärder som är
lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
mig om effektiviteten i den interna
kontrollen.
– utvärderar jag lämpligheten i de
redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
– drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande
direktören använder antagandet om
fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser
eller förhållanden som kan leda
till betydande tvivel om bolagets
förmåga att fortsätta verksamheten.
Om jag drar slutsatsen att det finns
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen.
Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag inte
längre kan fortsätta verksamheten.
– utvärderar jag den övergripande
presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande
transaktionerna och händelserna på
ett sätt som ger en rättvisande bild.
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Jag måste informera styrelsen om
bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera
om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen
som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt
lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Videum AB för år
2018 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i
förhållande till 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 ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Styrelsens och verkställande
direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för
förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland
annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Finansiell rapport

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets
angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma bolagets
ekonomiska situation och att tillse att
bolagets organisation är utformad så
att bokföringen, medelsförvaltningen
och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt.
Verkställande direktören ska sköta den
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och
bland annat vidta de åtgärder som är
nödvändiga för att bolagets bokföring
ska fullgöras i överensstämmelse med
lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande
om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad
av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende:
– företagit någon åtgärd eller gjort sig
skyldig till någon försummelse som
kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget, eller
– på något annat sätt handlat i strid
med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Mitt mål beträffande revisionen av
förslaget till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust, och därmed mitt
uttalande om detta, är att med rimlig
grad av säkerhet bedöma om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka åtgärder eller försummelser
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag
till dispositioner av bolagets vinst eller
förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god
revisionssed i Sverige använder jag
professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust
grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg
och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för bolagets situation. Jag
går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och
andra förhållanden som är relevanta
för mitt uttalande om ansvarsfrihet.
Som underlag för mitt uttalande om
styrelsens förslag till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust
har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Växjö den 20 mars 2019
Michael Johansson
Auktoriserad revisor

Granskningsrapport
för Videum AB år 2018

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 verksamheten. 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 ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit
tillräcklig.

Växjö den 28 mars 2019
Carl Geijer
Lekmannarevisor
Utsedd av fullmäktige i Växjö kommun

Bertil Olsson
Lekmannarevisor
Utsedd av fullmäktige i Växjö kommun
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Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning

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 hållbarhetsfrågor som ska stå i fokus. För att veta vad som skapar
hållbart värde har intressenterna identifierats nedan. I samband med varje identifierad intressent nämns i vilka sammanhang Videum möter denne samt vilka hållbarhetsfrågor som
är viktiga för respektive intressent.

Hållbarhetsredovisningen sammanfattar Videums hållbarhetsarbete 2018. Videum har länge arbetat med hållbarhetsfrågor
som miljö, sociala förhållanden och ekonomi i balans.
Genom att identifiera intressenternas hållbarhetsfrågor och
sedan arbeta målmedvetet och strategiskt kan vi bidra till en
hållbar utveckling. För bästa effekt fokuserar Videum på de
områden där påverkan är som störst.

Bolagsstämman är ägarnas
direkta mötesplats för ägardialog. Bolagets ÄGARE är
dessutom representerade
genom dess styrelse.
Hållbarhetsfrågor: god
och långsiktigt stabil
ekonomi, långsiktigt
underhålla och utveckla
fastigheter samt efterlevnad av bolagsordning och
ägardirektiv, samt övriga
styrdokument.

Affärsmodell och värdekedja

Videum AB är ett utvecklingsbolag, en science park och ett fastighetsbolag i teknisk framkant. Bolagets vision är att göra campus till
en kreativ miljö för samverkan mellan kunskapsföretag och Linnéuniversitetet och vi gör det under devisen Idéer föds där människor
möts. Nedan illustreras bolagets affärsmodell med fokus på Linnéuniversitetet (LNU) och hyresgästerna i Videum Science Park (VSP)
samt bolagets värdekedja. Tillsammans arbetar vi för att skapa
regionens främsta miljö för kunskaps- och tillväxtföretag.

Utöver bokade kundmöten
uppstår dagligen naturliga
möten då vi på Videum
verkar i samma miljö som
bolagets HYRESGÄSTER.
Genom att Videum Science
Park nu är sammanbyggt
möts alla verksamma både
planerat och oplanerat.
Hållbarhetsfrågor: god inomoch utomhusmiljö, närhet
till källsorteringskärl, gröna
hyresavtal, energieffektiva
hus, kundnöjdhetsindex
(NKI), elcyklar för utlåning
och laddpark för elbilar.

Videums Företagsservice står beredd
att hjälpa kunder och partners att
skräddarsy deras möte efter deras
önskemål. Genom miljön, tekniken
och den personliga mötesrådgivningen vill Videum stimulera till kreativa
och effektiva möten där man uppnår
sitt planerade syfte och mål.

Affärsmodell

Hållbarhetsfrågor: utvecklande mötesoch innovationsmiljö där både teknik
och förtäring är hållbar.

Idéer föds där människor möts
Leverantörer/
Entreprenörer

Videum
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Hyresgäster/
Innovatörer
Värdekedja

STYRELSE och verkställande
ledning möts i samband med
styrelsemöten, presidiemöte,
eventmedverkan samt i samband
med den mer vardagliga dialogen
mellan ledning och styrelserepresentanter. Förutom möten tar
styrelsemedlemmarna del av bolagets information/kommunikation 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, gemensamma fikastunder samt personal- och avdelningsmöten.
Hållbarhetsfrågor: hälsa, trivsel, kompetensutveckling och
säkerhet för medarbetarna.

Dialog med LEVERANTÖRER/ENTREPRENÖRER
sker vid upphandlingsförfarandet men även i det
dagliga mötet.
Hållbarhetsfrågor: Det är viktigt att leverantörer och
entreprenörer följer de krav Videum har ställt när det
gäller material, kvalitet och arbetsmiljö, vilket görs
genom aktiv uppföljning.
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Personal och
sociala förhållanden

3
4
5
6
7

Aktiviteter

Miljöklassade/energieffektiva byggnader
Nöjda medarbetare
Källsortering
Trygghet/säkerhet
Gröna hyresavtal

Värderingen i väsentlighetsanalysen bygger på antaganden utifrån ”mötet” med
intressenten.

5

3 7 4
6

Betydelse för Videum AB
Viktigt

Mycket viktigt

Videum arbetar i linje med
Växjö kommunkoncerns värdegrund, vilket innebär att
Videum vill vara en arbetsplats
med god arbetsmiljö, positiv inställning gentemot mångfald, fri
från diskriminering och främja
likabehandling. En bra arbetsmiljö handlar om att vara en
riskfri arbetsplats, men också
om att alla medarbetare ska
trivas och utvecklas i sitt arbete.
Ett öppet klimat och en öppen
dialog med samtliga medarbetare
skapar förutsättningar för god
hälsa och arbetsglädje.
Under 2018 var det 21 årsarbetare på Videum.
Inga pensionsavgångar har ägt
rum under 2018. De pensionsavgångar 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 arbetsplatsen. På Videum
ges arbetstagarna möjlighet
att delta i projektgrupper som
regelbundet sätts samman för
att förverkliga verksamhetskopplade projekt. Personalen
ges även ibland möjlighet att
arbeta på distans vilket bygger
på frihet under ansvar. För att
öka sammanhållning och trivsel
anordnas aktiviteter som exempelvis träning, hälsofrämjande
teoripass och samarbetskrävande övningar vilka planeras av
aktivitetsgruppen som består
av representanter från alla avdelningar. Arbetet kring trivsel
och gemenskap tror vi är en
bidragande orsak till den låga
sjukfrånvaron som ligger på
0,72 % under 2018. Frisknärvaron har under året varit 57 %,
vilket betyder att 14 av medarbetarna inte har haft någon
sjukdag under året.

Bolaget har en positiv och
generös inställning till kompetensutveckling. Under 2018 har
Videums medarbetare deltagit i
olika kompetensutvecklingsaktiviteter. Förutom specialistinriktade utbildningar har det
även handlat om föreläsningar och kurser. Information,
instruktion samt utbildning i
skydds- och arbetsmiljöfrågor

o

frisknärvaro

Inomhusmiljö

Betydelse för intressenter

1
2

1
2

VÄSENTLIGHETSANALYS

Mycket viktigt

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 förhållanden, Miljö, Respekt
för mänskliga rättigheter och Motverkande av korruption.

Videum ser årligen över nya och
förändrade tjänster enligt BAS
(arbetsplatsvärdering). Bolaget
ser över vad som krävs av respektive tjänst samt hur lönesättningen ser ut i förhållande
till dessa kriterier. 2018 gjordes
översynen tillsammans med
expertis som samtidigt genomförde en fortbildning för några
av våra medarbetare.

57%

Väsentlighetsanalys
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har varit föremål för punktinsatser. Dessutom förebygger
Videum förslitningsskador,
olyckor och andra arbetsrelaterade sjukdomar med hjälp av
bra verktyg, maskinell utrustning och andra hjälpmedel.
Under 2018 genomförde bolaget
en allomfattande HLR-utbildning. HLR-utbildning och
brandsläcksövning genomförs
vart tredje år med all personal.
Bland Videums medarbetare
finns en utbildad brandman som
har extra kontroll på de brandskyddsrelaterade ärendena.
Videum ser jämställdhet på
arbetsplatsen som viktigt, dock
finns det en brist i representationen av kvinnor på ledande
positioner inom bolaget. 201812-31 var könsfördelningen på
bolaget 57 % kvinnor och 43 %
män vilket får bedömas som i
nivå med målsättningen.
Följande insatser har Videum
genomfört i arbetet att skapa en
arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald:

57
%

43
%

0,72%

– Mångfaldscertifierade enligt
EVOLVE sedan 2014, recertifiering sker vart tredje år.
–Rutiner och riktlinjer för att
motverka diskriminering,
trakasserier och kränkande
särbehandling samt incidenthantering finns.
– Arbete med Växjö kommunkoncerns gemensamma värdegrund och Videums egna värdeord.
– Deltagande i Växjö kommunkoncerns gemensamma ”Temperaturmätare” som mäter medarbetarnas arbetssituation och
trivsel, snittvärdet för året var 4,9.
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– För rekryteringsprocessen
finns fastställda rutiner för att
säkerställa att det blir en diskrimineringsfri process.
– En praktikantrutin har tagits
fram och implementerats för att
praktikanter ska kunna erbjudas en praktik med av hög kvalitet samt underlätta för berörd
personal.
– Tillsammans med Linnéuniversitetet har Videum sett över
tillgängligheten i samtliga byggnader och planerat vad som ska
göras. Komplettering av taktila
stråk utfördes vid entrén hus M.
– Personalen har träffat Parasport Småland. Det provades
olika sporter som tex spela
fotboll med synnedsättning och
handboll med rullstol, varvat
med föreläsning. Personalen fick
även åka en runda i huset med
rullstol för att prova på tillgängligheten.

Hållbarhetsredovisning

– En tyst after work anordnades
för personal och hyresgäster, en
stund där man inte är uppkopplad, behöver prata eller prestera.
För att lyfta att även vi
människor måste vara hållbara
och leva ett sunt liv.
Videum fortsätter att hålla en
hög andel praktikanter från
olika utbildningsnivåer i förhållande till antalet anställda på
bolaget. Videum har under 2018
haft 13 praktikanter som kommit från både KY-utbildning och
universitet. Beträffande Växjö
kommuns eget praktikmål på
5 % av bolagets anställda, har
Videum tagit emot 1 praktikant vilket är i linje med målet.
Totalt har 62 % kvinnor och
38 % män haft sin praktik på
Videum.

Miljö

Videum är en del av Växjö –
Europas Grönaste Stad och ska
arbeta långsiktigt för att minimera verksamhetens miljöpåverkan och därmed bidra till en
hållbar utveckling av samhället.
Miljöarbetet innebär att vi
förvaltar och utvecklar våra
lokaler för en sund inomhusmiljö och en god utomhusmiljö
och att Videum minimerar sin
klimatpåverkan.
GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

För att fortsatt minska klimatpåverkan samt att det ger en
positiv inverkan på inomhusmiljön har under 2018 ventilationen byggts om i Alpha, Bravo,
Norra Grindstugan och restaurang Kristina i G19.
Under 2018 färdigställdes Epic,
hus O och sammanbyggnationen
av Videum Science Park genom
hus Charlie. Charlie och Epic
enligt miljöklassning silver och
hus O enligt guld. Samtliga
byggnader har solcellsanläggningar installerade. Anläggningarna bidrar till att minska CO2
utsläppen på ett positivt sätt.
Vid utbyggnaden av Videum
Science Park byggdes även ett
miljöhus för att kunna tillhandahålla en nära och enkel
sortering för hyresgästerna i
parken. För hyresgästerna finns
i anslutning till miljöhuset även
ett uppvärmt cykelgarage med
bla tillgång till laddning av

Taktilt stråk på
Linnéuniversitetet.
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elcyklar. Vid ny- och ombyggnationer sorterar och deponerar
även leverantörer/entreprenörer
byggmaterial.

Videum är sedan 2010 miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas. Revidering sker varje år av
extern firma.

Videum levererar aktiviteter/
event med hållbar förtäring.
Alla livsmedel som Videum förbrukar ska i möjligaste mån
följa uppställda hållbarhetskrav. I de nytillkomna möteslokalerna efter utökningen
av Videum Science Park har
återbrukade möbler använts.
Restaurangen VISP och konferensrummen Celsius och
Carlander har även certifierade
möbler för att ge en så liten påverkan på miljön som möjligt.

Då det finns en ökad otrygghet
i samhället har Videum under
året gjort en genomgång av skalskyddet i samarbete med räddningstjänst och universitetet.

För Videums hyresgäster finns
möjlighet att skriva gröna hyresavtal. Ett grönt avtal är ett avtal som klargör vad fastighetsägare och hyresgäst ska göra för
att minimera klimatpåverkan.
Minskad energianvändning,
bättre avfallshantering och bra
materialval ur miljösynpunkt.
För att säkerställa detta ska det
ske en årlig uppföljning. Videum
har i dagsläget två signerade
gröna hyresavtal.
Under 2018 ansökte Videum om
gröna lån för fyra byggnader,
vilka alla fick godkännande. Tre
av lånen har aktiverats 2018,
det fjärde kommer utnyttjas
2019. För att få grönt lån krävs
att byggnaden uppfyller ställda
energikrav.

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Trygghetsvandringen som
genomfördes under året tillsammans med studentkåren, Linnéstudenterna och angränsande
bolag visade på några mindre
brister gällande belysning vilka
är åtgärdade. Syftet är att
upptäcka och åtgärda de platser
som kan upplevas som otrygga.
Utökning av parkeringsplatser
vid hus M, N och vid PG Vejdes
väg har gett en förbättrad parkeringssituation. Antalet laddplatser har också utökats, Epic
och hus O har fått laddstolpar
placerade i anslutning. Under
året har det förberetts för ytterligare laddplatser på området.
Utmed Framtidsvägen är en
gång- och cykelväg påbörjad
som är tänkt att öka säkerheten
för gående och cyklister. Gångoch cykeltrafiken har ökat
sedan det blivit fler byggnader
på båda sidor vägen.
Videum utför ett systematiskt
arbete för att hela tiden vara
uppdaterade ifråga om risker
och hot kring IT säkerheten.

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
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Ett ständigt pågående arbete
för att stoppa de sårbarheter
som hittas i systemen. Att hålla
personalen informerad om hot
och risker är en viktig del i detta
arbete.

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

31

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 vilka risker som finns för tagande
och givande av muta vid representation. Bestämmelser som
omfattar alla arbetstagare, uppdragstagare och förtroendevalda
i offentlig eller privat tjänst och
oberoende av befattning eller
anställningsform. Videum arbetar med förebyggande åtgärder mot korruption och mutor
genom sin interna kontrollplan.
Sedan 2018 görs det stickprover
på avtal och fakturor för att
förhindra att anställda inom
Videum gör sig skyldiga till
mutor och korruption.

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

Våra värdeord
• möten
• energi
• kunskap

Visste du att Videum har ...
... 26 laddplatser för elfordon på campusområdet
... ett cykelgarage med elcyklar att låna för
hyresgästerna i Videum Science Park
... LED-lampor med nattsänkning
i all stolpbelysning
... solceller som under 2018 producerade
el motsvarande 35 hushåll

idéer föds där människor möts
8 nya mötesrum för 2–100 personer
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idéer föds där
människor möts
www.videum.se

