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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010

RISE-koncernen

RISE-gruppen

Helåret 2010
 Nettoomsättningen uppgick till 1456 mkr (1376 mkr)
 Rörelseresultatet uppgick till 77 mkr (52 mkr)
 Resultat efter skatt uppgick till 58 mkr (33 mkr)

Helåret 2010
 Omsättningen ökade till 2374 mkr (2229 mkr)
 Rörelseresultatet ökade med 46 % till 99 mkr (53 mkr)
 Resultat efter skatt ökade med 38 % till 72 mkr (45 mkr)
 Strategiska kompetensmedel uppgick till 423 mkr (310 mkr)


Oktober – december 2010
 Nettoomsättningen ökade till 445 mkr (420 mkr)
 Rörelseresultatet ökade till 51 mkr (45 mkr)
 Resultat efter skatt ökade till 39 mkr (35 mkr)

Oktober – december 2010
 Omsättningen uppgick till 710 mkr (551 mkr)
 Rörelseresultatet uppgick till 67 mkr (58 mkr)
 Resultat efter skatt uppgick till 48 mkr (50 mkr)
 Strategiska kompetensmedel uppgick till 106 mkr (77 mkr)


Om inte annat framgår avser kommentarer och beloppsuppgifter perioden oktober–december samt januari–december 2010
(2009). Jämförelsesiffror under RISE-koncernen har kompletterats med SP, som inte ingick i koncernen januari–oktober 2009.

Kommentarer till utvecklingen under året av VD Peter Holmstedt
-

Omsättningen för hela RISE-gruppen har ökat till 2 374 Mkr (+6,1 %) och rörelseresultatet till 99 Mkr
(+46 %). För RISE-koncernen har omsättningen ökat till 1 456 Mkr, dels beroende på att SP nu ingår i
koncernen, dels tack vare en fortsatt god tillväxt. Även koncernens rörelseresultat har utvecklats
positivt under året. Det starka resultatet beror på god orderingång, högt kapacitetsutnyttjande samt
ökad effektivitet i verksamheterna.

-

Statens investering i form av strategiska kompetensmedel till instituten i RISE-gruppen har ökat och
utgör nu ca 18 % (14 %) av gruppens omsättning, vilket dock är lågt i ett internationellt perspektiv.

-

Marknadsutvecklingen har varit positiv under året, delvis beroende på en förbättrad konjunktur men
också en följd av institutens förmåga att omsätta investeringarna från de strategiska kompetensmedlen
i attraktiva erbjudanden till näringslivet.

Forskningsinstituten i RISE-gruppen har uppdraget att stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft och bidra till en
hållbar tillväxt i Sverige. Instituten är vinstdrivande men inte vinstutdelande forsknings- och innovationsverksamheter,
och är i huvudsak uppdragsfinansierade. Staten genom RISE Holding investerar i kompetens- och strukturutveckling i
instituten genom strategiska kompetensmedel och medel för strukturutveckling.
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Industriforskningsinstituten verkar i gränslandet mellan högskolans forskning och näringslivets utveckling. De bygger upp,
förädlar och förmedlar behovsmotiverad FoU och innovation, med målet att skapa nytta och hållbar tillväxt i näringsliv
och samhälle.
RISE Research Institutes of Sweden Holding AB (RISE Holding) har av ägaren staten tilldelats uppgiften att, tillsammans
med forskningsinstitutens övriga ägare, stärka, utveckla och förnya den svenska institutssektorn. Målet är att skapa en
effektiv, flexibel och sammanhållen struktur bestående av färre, större och internationellt konkurrenskraftiga
forskningsinstitut med mycket god förankring i näringslivet och förståelse för dess behov. RISE Holding var den
31 december 2010 majoritetsägare i dotterbolagen SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (100 %) och Swedish ICT
Research AB (60 %) samt delägare i intressebolagen Swerea AB (47,3 %) och Innventia AB (29 %).

RISE-gruppen
Följande avsnitt avser hela RISE-gruppen, dvs. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Swedish ICT Research AB,
Swerea AB och Innventia AB och ska inte förväxlas med den information som finns i bokslutsrapporten i övrigt. Syftet är
att visa RISE-gruppens resultat och ställning i sin helhet.

Resultat och finansiell ställning
Omsättning och resultat
Period januari–december 2010
RISE-gruppens omsättning och resultat har ökat under perioden jämfört med föregående år. Omsättningen uppgick till
2 374 Mkr (2 229 Mkr), en ökning med 6,1 % och resultat efter skatt uppgick till 72 Mkr (45 Mkr), en ökning med 38 %.

Belopp i Tkr
Omsättning
varav SK-medel
Rörelseresultat
Soliditet %
Avkastning på eget kapital %
Rörelsemarginal %

SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut AB
1 024 460
182 030
65 078
57
9
6,2

Swedish ICT
Research AB
424 752
66 170
1 212
33
2
0,4

Swerea AB
inkl Mefos
572 809
108 790
24 877
50
6
5,2

Innventia AB
335 474
66 190
8 221
49
4
2,2

Finansiell ställning
Bolagens likviditet är god. Kassa och bank samt kortfristiga placeringar uppgick på balansdagen till 738 Mkr (712 Mkr).
Det egna kapitalet uppgick till 1 361 Mkr (1 300 Mkr).
Nyckeltal
Period januari–december 2010
Soliditet 59 % (60 %)
Avkastning på eget kapital 5,3 % (3,5 %)
Kassalikviditet 160 % (165 %)
Medarbetare
Antal årsanställda är 2003 (1848), varav 33 % (35 %) är kvinnor.

Institutens verksamheter
Swerea AB
Koncernen visar en fortsatt bra resultatutveckling. Under året har Swerea stärkt sitt samarbete med företag genom
formaliserade långtidsavtal, bl.a. med SSAB, liksom med lärosäten. Satsningar inom lättviktsområdet har fått ett positivt
mottagande, särskilt inom fordonsindustrin. Fokuserade satsningar på små och medelstora företag har lett till fler
samarbetsprojekt liksom stöd för deras internationalisering. Swerea är också mycket aktivt i EU-arbetet.
Innventia AB
Innventia visar 2010 åter ett positivt resultat. I början av året invigdes den tillbyggda pappersmaskin som ska
demonstrera nya processer för framtidens biobaserade produkter. Stöd från bland andra Knut och Alice Wallenbergs
Stiftelse har haft stor betydelse för projektet. Målet är att reducera såväl energi- som råvaruförbrukning och att utveckla
klimatsmarta material. Arbetet med att bygga en pilotanläggning för produktion av nanocellulosa, som ger helt nya
möjligheter att använda skogsråvara som styrkekomponent i vitt skilda material, slutfördes under året.
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Swedish ICT Research AB
Swedish ICT visar en förbättring av resultatet. Institutet är engagerat i att utveckla byggprojektet Norra Djurgårdsstaden
till att bli en demonstrator för framtidens stadsutveckling. Mjukvaruutveckling är fortsatt ett styrkeområde. Man har
också deltagit i demonstrationsprojekt av effektiv energianvändning.
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
SP uppvisar ett starkt resultat för året samtidigt som årsomsättningen för första gången översteg en miljard kronor.
Under året anställdes den 1000:e SP-medarbetaren. SP har förvärvat 50 % av aktierna i ASTA, Active Safety Test Area AB,
som ska bli en testanläggning för fordonssäkerhet. Institutet har också etablerat kompetensplattformar bl.a. inom
biodrivmedel, fartygskonstruktion och miljövänlig livsmedelsproduktion. Man deltar i ett stort antal EU-projekt och har
en ökande samverkan med små och medelstora företag.

Väsentliga händelser under året
Denna finansiella rapport är RISE Research Institutes of Sweden Holding ABs första finansiella rapport som
upprättas i enlighet med IFRS. Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2009, vilket är
datum för övergång till redovisning enligt IFRS. Förklaringar till övergången från tidigare tillämpade
redovisningsprinciper till IFRS och vilka effekter omräkningen haft på resultaträkningen och eget kapital
redogörs för i not 3.
Den totala finansieringen för institutens strategiska kompetensutveckling ökade med 32 % mellan 2009 och
2010. Medlen som ställs till förfogande ska finansiera strategisk kompetensutveckling och strukturförändringar
vid instituten under RISE Holding samt holdingbolagets verksamhet. Genom de ökade resurserna har instituten
fått större möjligheter att omsätta investeringarna i attraktiva erbjudanden till näringslivet inom olika områden,
till exempel effektivare avfallsförbränning (SP), effektivare papperstillverkning (Innventia), effektivare
obduktioner (Swedish ICT Research) samt effektivare korrosionsskydd för bilar (Swerea). Samtidigt har
holdingbolaget tillförsäkrats resurser att utveckla instituten och följa upp effekterna av statens investering.
Se även Medel för investering i kompetens- och strukturutveckling, sid 4.
Utvecklingen av ett effektutvärderingssystem har inletts av RISE Holding tillsammans med de fyra institutsgrupperna och Vinnova. Det kommer att implementeras under 2011 och användas för effektmätningar från och
med år 2012. En viktig del kommer att vara att identifiera betydelsefulla indikatorer för att mäta eftersträvade
effekter.
För ytterligare information om verksamheten i koncernen, se Institutens verksamheter under RISE-gruppen,
sid 2.

Väsentliga händelser under perioden
RISE Holding lämnar årligen en hållbarhetsredovisning i enlighet med riktlinjerna för extern rapportering som
gäller för statligt ägda bolag. 2009 års hållbarhetsredovisning, som har arbetats fram i en koncerngemensam
arbetsgrupp, fick i december priset Bästa Hållbarhetsredovisning 2009 i branschorganisationen Fars tävling i
kategorin Små och medelstora företag. Hållbarhetsfrågorna har en strategisk betydelse för verksamheterna i
instituten och speglar deras strategier och affärsmodeller, vilket också lyftes fram i motiveringen till priset.
Strategiska kompetensmedel för 2010 har fördelats i enlighet med kriterier som utvecklades av RISE Holding
under 2009. Under oktober−december har RISE-gruppen stärkts med 106 Mkr.

Omvärldsanalys
Den forskningspolitiska agendan styrs i stor utsträckning av propositionen Ett lyft för forskning och innovation
(prop. 2008/09:50). I denna är den enskilt viktigaste satsningen de strategiska forskningsområdena.
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Bakgrunden är att högkvalitativ forskning och forskning av stor betydelse för samhälle och näringsliv ska stärka
konkurrenskraften. Medlen tilldelas lärosätena. På flera områden har instituten involverats, om än i begränsad
utsträckning. De satsningar som genomförs är långsiktiga och planeras sträcka sig över en tioårsperiod. De
kommer att ha stort inflytande på det svenska forskningslandskapet.
Stora satsningar görs också på forskningsinfrastruktur, vilket kommer att ha stor påverkan framöver. I Lund har
arbetet påbörjats med att bygga en av världens största forskningsanläggningar, European Spallation Source,
ESS, som kommer att få stor betydelse för bland annat materialforskning. I senaste budgetpropositionen
aviseras SciLifeLab för forskning inom molekylär vetenskap med placering i Stockholm/Uppsalaregionen.
Innovationsupphandling av myndigheter har av regeringen identifierats som ett sätt att underlätta
marknadsintroduktionen av innovationer. I en utredning pekas miljö, transport och vård ut som lämpliga
områden och Vinnova föreslås bygga upp en organisation för detta.
EU:s sjunde ramprogram för FoU har halvtidsutvärderats av en panel under ledning av Rolf Annerberg,
generaldirektör på Formas. Trots att halva tiden har gått återstår fortfarande 2/3 av pengarna. Sverige har ett
bra deltagande men ytterligare insatser krävs, bland annat för de små och medelstora företagen.
Regeringen har aviserat att man avser att presentera en innovationsstrategi under 2012. Delar av förslagen kan
förutses i den forskningspropositionen som schemaenligt presenteras 2012. RISE kommer under 2011 att
arbeta aktivt för att påverka och bidra till innehållet i både strategin och propositionen.

Medel för investering i kompetens- och strukturutveckling
Staten genom RISE Holding investerar i strategisk kompetensutveckling och strukturutveckling i industriforskningsinstituten genom strategiska kompetensmedel.
Syftet med de strategiska kompetensmedlen är att instituten ska bygga upp strategisk kompetens och vara en
attraktiv samarbetspartner till näringslivet i forsknings- och innovationsverksamhet. Genom att möta näringslivets nuvarande och framtida behov och utmaningar ska instituten aktivt bidra till att stärka det svenska
näringslivets internationella konkurrenskraft och arbeta för en hållbar utveckling i näringsliv och samhälle.
Syftet med stödet till strukturutveckling är att stimulera till fortsatt strukturering i institutssektorn och
därigenom uppnå ökad effektivitet.
Medel för strategisk kompetensutveckling omfattar samtliga bolag i RISE-gruppen, dvs. SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut, Swedish ICT Research, Swerea och Innventia, och utgår ifrån samma fördelningsvillkor
oavsett ägarandel. Fördelningen görs med definierade kriterier utgående från institutens operativa omsättning.
Stöd till struktursatsningar beslutas för varje enskilt projekt. Det är respektive instituts styrelse som ansvarar för
prioritering och användning av kompetensmedel på basis av institutens strategier.
Anslaget för 2010 är 468 Mkr (355 Mkr). Styrelsen i RISE Holding har beslutat fördela 423 Mkr (310 Mkr) för
strategisk kompetensutveckling (SK-medel) och 30 Mkr (31 Mkr) för strukturutveckling (strukturmedel) och 15
Mkr (14 Mkr) som driftmedel till moderbolaget RISE Holding.
Strategiska kompetensmedel redovisas i RISE Holdings balansräkning och ej i resultaträkningen. Endast
driftmedel och finansiella intäkter påverkar resultaträkningen på intäktssidan. I dotterbolag/intresseföretag
redovisas strategiska kompetensmedel i bolagens resultaträkningar.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
RISE-koncernens verksamhet är exponerad för ett flertal risker. Affärsmässiga, finansiella och övriga risker i
koncernen har beskrivits i RISE Holdings senaste årsredovisning. Bedömningen kvarstår som anges i avsnitten
under Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer.
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FRAMTIDSUTSIKTER
Koncernen
Marknadsutvecklingen kommer att vara fortsatt positiv för samtliga institut enligt vår bedömning och den
förbättrade konjunkturen i kombination med institutens unika kompetenser och tjänster gör att vi ser positivt
på 2011. Den stora utmaningen blir att kunna fortsätta rekrytera kvalificerad personal.
Finansieringen från EUs 7:e ramprogram kommer att öka avsevärt fram till 2013, vilket bedöms gynna
instituten.
Förberedelsearbetet har inletts inom RISE Holding för att aktivt kunna lämna inspel till den av regeringen
aviserade innovationsstrategin som ska presenteras under första halvåret 2012. Likaså förbereder sig
koncernen för nästa forskningspolitiska proposition, som normalt sett presenteras under andra halvåret 2012.
Några områden som vi bedömer som mycket intressanta för RISE-gruppen är: utveckla ett innovationsperspektiv avseende de strategiska forskningsprogrammen som tilldelats universitet och högskolor,
innovationsinfrastruktur (demonstratorer), där RISE-gruppens institut kan ta en nationellt ledande roll vad
gäller att utveckla och tillhandahålla olika typer av infrastruktur, innovationsupphandling, där instituten kan
spela en nyckelroll avseende dess kompetens, samt små och medelstora företag.
RISE Holding får ny huvudman från och med 1 januari 2011 då Finansdepartementet övertar ansvaret för
förvaltningen av de statligt ägda bolagen.

Transaktioner med närstående
Närståendetransaktioner, köp och försäljning inom koncernen mellan moderbolaget och dotterbolag/
intresseföretag, förekommer inte. Transaktioner med strategiska kompetensmedel påverkar inte RISE Holdings
resultaträkning och behandlas därför inte som närståendetransaktion. Se text om Medel för investering i
kompetens- och strukturutveckling ovan.
Medarbetare
Antal årsanställda är 1285 (1235) varav 32 % (33 %) kvinnor.
Utdelningspolicy
Enligt bolagsordningen är syftet med verksamheten varken att bereda vinst åt aktieägaren eller att ge utdelning
till aktieägaren.

RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING
KONCERNEN
Omsättning och resultat
Period oktober–december 2010

Under perioden var koncernens omsättning och resultat fortsatt god. Nettoomsättningen uppgick till 445 Mkr
(327 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till 51 Mkr (31 Mkr), varav andelar från intresseföretag
8 Mkr (12 Mkr).
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, helägt dotterbolag till RISE Holding från 2 november 2009, ingår i
koncernens redovisning från och med detta datum.
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Period januari–december 2010

Koncernens omsättning och resultat fortsatte att öka under 2010. Nettoomsättningen uppgick till 1 456 Mkr
(628 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till 76 Mkr (16 Mkr), varav andelar från intresseföretag
11 Mkr (-0,7 Mkr).

Likviditet och kassaflöde
Koncernens likviditet är god. Kassa och bank samt kortfristiga placeringar uppgick på balansdagen till 449 Mkr
(381 Mkr). Det egna kapitalet uppgick till 699 Mkr (642 Mkr) och koncernens kassaflöde uppgick till 68 Mkr
(269 Mkr).
Investeringar
Investeringar har under räkenskapsåret uppgått till 46 Mkr (108 Mkr). Därav utgör materiella anläggningstillgångar 45 Mkr (57 Mkr), finansiella anläggningstillgångar 0,2 Mkr (51 Mkr) samt immateriella
anläggningstillgångar 0,6 Mkr (0,1 Mkr).
Flerårsöversikt 1)
Nettoomsättning, Mkr
Resultat efter fin. poster, Mkr
Årets resultat, Mkr
Eget kapital, Mkr
Balansomslutning, Mkr
Antal årsanställda
Soliditet, %
Avkastning på eget kapital, %
Kassalikviditet, %

2010

2009

1456
76
58
699
1287
1285
54
9
229

628
16
7
642
1165
1236
55
1,7
161

2)

2008

2007

343
20
17
185
367
306
50
9,6
106

336
15
12
168
370
317
45
7,7
105

3)

2006

4)

212
8
2
143
302
212
47
1,5
122

1)

I flerårsöversikten ingår moderbolaget RISE Holding, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Swedish ICT Research AB, Swerea AB samt
Innventia AB. De omstruktureringar som skett i koncernen sedan bildandet 2004 försvårar jämförbarhet i sifferunderlaget. Se nedanstående
anmärkningar.
2)
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ingår som dotterbolag från 2 nov 2009.
3)
4)

Swedish ICT Research ingår från 2007 som dotterbolag, tidigare var bolaget intressebolag.
Swerea ingår som dotterbolag januari – september 2006, därefter som intressebolag.

Definitioner:
Soliditet = Eget kapital/Totalt kapital x 100
Avkastning på eget kapital = Resultat eft. skatt/Eget kapital x 100
Kassalikviditet = (Omsättningstillgångar – Varulager) / Kortfristiga skulder x 100

MODERBOLAGET
Omsättning och resultat
Period oktober–december 2010

Moderbolagets omsättning uppgick till 4 Mkr (4 Mkr) och resultatet efter finansnetto uppgick till 0,1 Mkr
(0,2 Mkr).
Period januari–december 2010

Moderbolagets omsättning uppgick till 16 Mkr (14 Mkr) och resultatet efter finansnetto uppgick till 0,1 Mkr
(-0,5 Mkr). Kassa, bank och kortfristiga placeringar uppgick på balansdagen till 11 Mkr (11 Mkr). Påverkan på
kassaflödet var 0 (0,7 Mkr).
Eget kapital uppgår på balansdagen till 461 Mkr (461 Mkr). Fritt eget kapital är förändrat med 0,1 Mkr (427 Mkr)
under perioden.
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Investeringar
Investeringar har under räkenskapsåret uppgått till 0,1 Mkr (0). Därav utgör materiella anläggningstillgångar
0,1 Mkr (0) samt finansiella anläggningstillgångar 0 (429 Mkr).

FINANSIELLA RAPPORTER
KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
okt-dec
2010

okt-dec
2009

jan-dec
2010

jan-dec
2009

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

445 094
1 222

326 478
376

1 456 415
8 797

628 031
1 007

Rörelsens kostnader
Resultat från andelar i
intresseföretag
Rörelseresultat

-402 866

-307 418

-1 399 262

-614 969

7 912
51 363

11 774
31 210

11 145
77 095

-701
13 368

-477

-715

-1 252

2 507

-12 052

-5 585

-17 936

-6 113

38 834

24 910

57 907

9 762

Belopp i tkr

Finansiella poster - netto
Inkomstskatt
Periodens resultat *

Not

* Periodens resultat överrensstämmer med totalresultatet varför ingen
separat rapport över totalresultatet presenteras.

Summa totalresultat
hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare

37 106

23 901

56 571

9 796

Innehav utan bestämmande
inflytande

1 728

1 009

1 335

-34

Resultat per aktie, räknat på resultat till moderföretagets aktieägare under året (uttryckt i kr per aktie)
Resultat per aktie, före och
efter utspädning (kronor)
Genomsnittligt antal aktier
före och efter utspädning

2 253

1 890

3 435

1 417

16 470

12 647

16 470

6 912
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
Belopp i tkr

Not

2010-12-31

2009-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Finansiella tillgångar

1 719
246 706
156 671

1 348
254 269
148 540

Summa anläggningstillgångar

405 096

404 157

Omsättningstillgångar

882 072

761 768

SUMMA TILLGÅNGAR

1 287 168

1 165 925

698 913

642 342

44 472

43 137

743 385

685 479

33 973
509 810

37 613
442 833

1 287 168

1 165 925

TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL

Eget kapital som kan hänföras
till moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande
inflytande
Summa eget kapital
SKULDER
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER OCH EGET
KAPITAL
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Hänförligt till moderföretagets aktieägare

Belopp i tkr
Ingående balans per
1 januari 2009

Not

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Balanserad
vinst

500

0

Förändring totalresultat
Transaktioner med
aktieägare

1 147

Ingående balans per
1 januari 2010

1 647

0

Förändring totalresultat
Transaktioner med
aktieägare
Utgående balans per
31 december 2010

1 647

0

Summa

Innehav utan
bestämmande
inflytande

Summa eget
kapital

182 517

183 017

27 460

210 477

30 024

30 024

15 677

45 701

428 154

429 301

640 695

642 342

43 137

685 479

56 571

56 571

1 335

57 906

697 266

698 913

44 472

743 385

429 301
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
okt-dec
2010

okt-dec
2009

jan- dec
2010

jan- dec
2009

66 795

53 968

100 145

37 026

Förändring av rörelsekapital

-130 016

-99 664

213 881

-8 067

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

-63 221

-45 696

113 736

28 959

Kassaflöde från
investeringsverksamheten

-14 618

-196 713

-45 784

-188 872

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

0

429 276

12

429 276

-77 839

186 867

67 964

269 363

527 119

194 450

381 317

111 954

449 280

381 317

449 281

381 317

Belopp i tkr

Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändring
av rörelsekapital

Årets kassaflöde
Likvida medel vid periodens
början
Likvida medel vid periodens
slut

Not
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
Belopp i tkr

Intäkter
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Periodens resultat

okt-dec
2010

okt-dec
2009

jan-dec
2010

jan-dec
2009

3 750

3 500

16 000

14 000

-4 037
-287

-3 751
-251

-16 339
-339

-16 735
-2 735

345
58

476
225

465
126

2 250
-485

0
58

0
225

0
126

0
-485

2010-12-31

2009-12-31

130
457 595
457 725

53
457 708
457 761

274
10 711
10 985

668
10 707
11 375

468 709

469 136

1 752
459 095
460 847

1 752
458 969
460 721

189
7 673

330
8 085

468 709

469 136

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
Belopp i tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser
Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Not 1 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper
1.1

Grunder för rapporternas upprättande

Denna finansiella rapport är den första som upprättas i enlighet med IFRS för koncernen RISE Research Institutes of
Sweden. Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2009, vilket är datum för övergång till
redovisning enligt IFRS. Förklaringar till övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till IFRS och vilka
effekter omräkningen har haft på resultaträkningen och eget kapital redogörs för i not 3.
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Koncernredovisningen för RISE-koncernen
har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU samt 9
kapitlet i Årsredovisningslagen.
Koncernredovisningen för RISE-koncernen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards
(IFRS) sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt
Årsredovisningslagen.
Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom vad beträffar derivatinstrument
vilka värderas till verkligt värde via resultaträkningen. De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna
koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om
inte annat anges.
Moderföretagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2, Redovisning för juridiska personer och
Årsredovisningslagen. I de fall moderföretaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen anges detta
separat i slutet av denna not.
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga uppskattningar för
redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens
redovisningsprinciper.
Standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som ännu inte har trätt i kraft och som inte har
tillämpats i förtid av RISE Research Institutes of Sweden Holding
Vid upprättandet av koncernredovisningen per 31 december 2010 har ett flertal standarder och tolkningar
publicerats vilka ännu inte trätt ikraft och vilka är tillämpliga för RISE Research Institutes of Sweden Holding. Nedan
följer en preliminär bedömning av effekter från de standarder som bedöms vara relevanta för RISE Research
Institutes of Sweden Holding:
-

IFRS 9, ”Finansiella instrument” (publicerad i november 2009). Denna standard är det första steget i
processen att ersätta IAS 39, ”Finansiella instrument: värdering och klassificering”. IFRS 9 introducerar två
nya krav för värdering och klassificering av finansiella tillgångar och kommer sannolikt att påverka
koncernens redovisning av finansiella tillgångar. Standarden är inte tillämplig förrän för räkenskapsår som
börjar 1 januari 2013 men är tillgänglig för förtida tillämpning. Dock har standarden ännu inte antagits av EU.
Koncernen har ännu att utvärdera den fulla inverkan av IFRS 9 på de finansiella rapporterna.

-

IAS 24 (omarbetad), ”Upplysningar om närstående”, utgiven november 2009. Den ersätter IAS 24,
”Upplysningar om närstående”, utgiven 2003. IAS 24 (omarbetad) ska tillämpas för räkenskapsår som börjar
den 1 januari 2011 eller senare. Förtida tillämpning är tillåten såväl för hela som för viss del av standarden.
Den omarbetade standarden förtydligar definitionen av en närstående part och tar bort kraven för ett till
staten närstående företag att upplysa om detaljer för alla transaktioner med staten och andra till staten
närstående företag. Koncernen kommer att tillämpa den omarbetade standarden från 1 januari 2011. När
den omarbetade standarden tillämpas, kommer koncernen att behöva upplysa om transaktioner mellan
koncernföretagen och koncernens intresseföretag.
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Koncernredovisning

(a) Dotterföretag
Dotterföretag är alla de företag (inklusive företag för särskilt ändamål) där koncernen har rätten att utforma
finansiella och operativa strategier på ett sätt som vanligen följer med ett aktieinnehav uppgående till mer än
hälften av rösträtterna. Förekomsten och effekten av potentiella rösträtter som för närvarande är möjliga att
utnyttja eller konvertera, beaktas vid bedömningen av huruvida koncernen utövar bestämmande inflytande över ett
annat företag. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande
inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det
bestämmande inflytandet upphör.
Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett
dotterföretag utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder och de aktier som emitterats av koncernen. I
köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla tillgångar eller skulder som är en följd av en överenskommelse om
villkorad köpeskilling. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. Identifierbara förvärvade tillgångar
och övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. För varje
förvärv avgör koncernen om alla innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget redovisas till
verkligt värde eller till innehavets proportionella andel av det förvärvade företagets nettotillgångar.
Det belopp varmed köpeskilling, eventuellt innehav utan bestämmande inflytande samt verkligt värde på
förvärvsdagen på tidigare aktieinnehav överstiger verkligt värde på koncernens andel av identifierbara förvärvade
nettotillgångar, redovisas som goodwill. Om beloppet understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets
tillgångar, i händelse av ett s.k. ”bargain purchase”, redovisas mellanskillnaden direkt i rapporten över totalresultat.
Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan
koncernföretag elimineras. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att
garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer.
(b) Transaktioner med ägare av innehav utan bestämmande inflytande
Koncernen behandlar transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande som transaktioner med
koncernens aktieägare. Vid förvärv från innehavare utan bestämmande inflytande redovisas skillnaden mellan
erlagd köpeskilling och den faktiska förvärvade andelen av det redovisade värdet på dotterföretagets nettotillgångar
i eget kapital. Vinster och förluster på avyttringar till innehavare utan bestämmande inflytande redovisas också i
eget kapital.
När koncernen inte längre har ett bestämmande eller betydande inflytande, omvärderas varje kvarvarande innehav
till verkligt värde och ändringen i redovisat värde redovisas i resultaträkningen. Det verkliga värdet används som det
första redovisade värdet och utgör grund för den fortsatta redovisningen av det kvarvarande innehavet som
intresseföretag, joint venture eller finansiell tillgång. Alla belopp avseende den avyttrade enheten som tidigare
redovisats i övrigt totalresultat, redovisas som om koncernen direkt hade avyttrat de hänförliga tillgångarna eller
skulderna. Detta kan medföra att belopp som tidigare redovisats i övrigt totalresultat omklassificeras till resultatet.
Om ägarandelen i ett intresseföretag minskar men ett betydande inflytande ändå kvarstår, omklassificeras, i de fall
det är relevant, bara en proportionell andel av de belopp som tidigare redovisats i övrigt totalresultat till resultatet.
(c) Intresseföretag
Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett betydande men inte bestämmande inflytande, vilket i regel
gäller för aktieinnehav som omfattar mellan 20% och 50% av rösterna. Innehav i intresseföretag redovisas enligt
kapitalandelsmetoden och värderas inledningsvis till anskaffningsvärde.
Koncernens andel av resultat som uppkommit i intresseföretaget efter förvärvet redovisas i resultaträkningen.
Ackumulerade förändringar efter förvärvet redovisas som ändring av innehavets redovisade värde. När koncernens
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andel i ett intresseföretags förluster uppgår till eller överstiger dess innehav i intresseföretaget, inklusive eventuella
fordringar utan säkerhet, redovisar koncernen inte ytterligare förluster, om inte koncernen har påtagit sig
förpliktelser eller gjort betalningar för intresseföretagets räkning.
Orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernen och dess intresseföretag elimineras i förhållande till
koncernens innehav i intresseföretaget. Även orealiserade förluster elimineras, om inte transaktionen utgör ett
bevis på att ett nedskrivningsbehov föreligger för den överlåtna tillgången. Tillämpade redovisningsprinciper i
intresseföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av koncernens
principer. Utspädningsvinster och -förluster i andelar i intresseföretag redovisas i resultaträkningen.
1.3

Segmentrapportering

Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapportering som lämnas till den
högste verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för
tilldelning av resurser och bedömning av rörelsesegmentens resultat. I koncernen har denna funktion identifierats
som styrelsen i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB. RISE Holding har fyra operativa segment. De fyra
segmenten är koncernerna SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Swedish ICT Research AB, Swerea AB och
Innventia AB. För information se tabell sid 20.
1.4

Omräkning av utländsk valuta

Funktionell valuta och rapportvaluta
Koncernens företag har svenska kronor (SEK) som funktionell valuta och rapportvaluta.
Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på
transaktionsdagen. Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid
omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas netto i
rörelseresultatet i resultaträkningen.
1.5

Immateriella tillgångar

Patent
Patent har en bestämbar nyttjandeperiod och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar. Avskrivningar görs linjärt för att fördela kostnaden för patent över deras bedömda nyttjandeperiod på
10 år.
1.6

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar förutom vad gäller
pågående nyanläggningar som ännu ej börjats skrivas av. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras
till förvärvet av tillgången. Pågående nyanläggningar består av tillbyggnad av byggnader och mark.
Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång, beroende på
vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med
tillgången kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt.
Redovisat värde för den ersatta delen tas bort från balansräkningen. Alla andra former av reparationer och underhåll
redovisas som kostnader i resultaträkningen under den period de uppkommer.
Inga avskrivningar görs på mark. Avskrivningar på andra tillgångar, för att fördela deras anskaffningsvärde ner till det
beräknade restvärdet över den beräknade nyttjandeperioden, görs linjärt enligt följande:
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25-50 år
3 år
5 år
5 år

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid varje rapportperiods slut och justeras vid behov. En tillgångs
redovisade värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger dess
bedömda återvinningsvärde.
Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten och det redovisade
värdet och redovisas i Övriga rörelseintäkter respektive Övriga rörelsekostnader i resultaträkningen.
1.7

Nedskrivningar av icke-finansiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar bedöms med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i
förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det
belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av
tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av
nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden
(kassagenererande enheter). En nedskrivning redovisas i resultaträkningen. För materiella anläggningstillgångar, som
tidigare har skrivits ner, görs vid varje rapportperiods slut en prövning av om återföring bör göras.
1.8

Finansiella instrument

1.8.1

Klassificering

Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande kategorier: finansiella tillgångar värderade till
verkligt värde via resultaträkningen, lånefordringar och kundfordringar, finansiella tillgångar som kan säljas samt
övriga finansiella skulder. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången eller skulden
förvärvades.
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen är finansiella instrument som innehas för
handel. En finansiell tillgång klassificeras i denna kategori om den förvärvas huvudsakligen i syfte att säljas inom kort.
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen utgörs av kortfristiga placeringar såsom
räntefonder och indexobligationer vilka redovisas som likvida medel i balansräkningen.
Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara
betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster
med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Lånefordringar
och kundfordringar redovisas som andra långfristiga fordringar, kundfordringar (se beskrivning i not 1.10 nedan),
övriga fordringar, respektive upplupna intäkter i balansräkningen. Även likvida medel ingår i denna kategori (se
beskrivning i not 1.11 nedan).
Finansiella tillgångar som kan säljas
Finansiella tillgångar som kan säljas är tillgångar som inte är derivat och där tillgångarna identifierats som att de kan
säljas eller inte har klassificerats i någon av övriga kategorier. De ingår i anläggningstillgångar om ledningen inte har
för avsikt att avyttra tillgången inom 12 månader efter rapportperiodens slut. Finansiella tillgångar som kan säljas
utgörs av aktieinnehav i onoterade företag.
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Övriga finansiella skulder
Koncernens leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder klassificeras som övriga finansiella skulder. Se
beskrivning i not 1.13 nedan.
1.8.2

Redovisning och värdering

Köp och försäljningar av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen – det datum då koncernen förbinder sig att
köpa eller sälja tillgången. Finansiella instrument redovisas första gången till verkligt värde plus
transaktionskostnader, vilket gäller alla finansiella instrument som inte redovisas till verkligt värde via
resultaträkningen. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas första gången till
verkligt värde, medan hänförliga transaktionskostnader redovisas i resultaträkningen. Finansiella tillgångar tas bort
från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen
har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort
från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet har fullgjorts eller på annat sätt utsläckts.
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas efter anskaffningstidpunkten till
verkligt värde. Finansiella tillgångar som kan säljas värderas efter anskaffningstidpunkten till anskaffningsvärde
minskat med eventuella nedskrivningar då det verkliga värdet inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt.
Lånefordringar och kundfordringar samt övriga finansiella skulder redovisas efter anskaffningstidpunkten till upplupet
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.
Vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt värde avseende kategorin finansiella tillgångar värderade till
verkligt värde via resultaträkningen (kortfristiga placeringar), resultatredovisas i den period då de uppstår och ingår i
resultaträkningens post resultatandel i intresseföretag. Utdelningsintäkter från kortfristiga placeringar kategorin
finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas i resultaträkningen som en del av
resultat från finansiella investeringar när koncernens rätt att erhålla betalning har fastställts.
Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger
för en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar.
1.9

Varulager

Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs
med användning av först in, först ut metoden (FIFU). Erforderlig avsättning för inkurans har gjorts efter individuell
bedömning.
I varulagret ingår dels komponenter till sensorer som sitter i kameror som tillverkas av ett dotterbolag till Swedish ICT
Research och dels färdiga sensorer.
1.10

Kundfordringar

Kundfordringar är belopp som ska betalas av kunder för sålda sensorer eller utförda projekt i den löpande
verksamheten. Om betalning förväntas inom ett år eller tidigare (eller under normal verksamhetscykel om denna är
längre), klassificeras de som omsättningstillgångar. Om inte, tas de upp som anläggningstillgångar.
Kundfordringar redovisas till nominellt belopp, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. Redovisat
värde för kundfordringar, efter eventuella nedskrivningar, förutsätts motsvara dess verkliga värde, eftersom denna
post är kortfristig i sin natur.
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Likvida medel

I likvida medel ingår kassa och banktillgodohavanden samt kortfristiga placeringar med förfallodag inom tre månader
från anskaffningstidpunkten.
1.12

Aktiekapital

Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya aktier
redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden.
1.13

Leverantörsskulder

Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor och tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten
från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förefaller inom ett år eller tidigare
(eller under normal verksamhetscykel om denna är längre). Om inte, tas de upp som långfristiga skulder.
Leverantörsskulder redovisas till nominellt belopp. Redovisat värde för leverantörsskulder förutsätts motsvara dess
verkliga värde, eftersom denna post är kortfristig till sin natur.
1.14

Aktuell och uppskjuten skatt

Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redovisas i resultaträkningen, utom när skatten
avser poster som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i övrigt
totalresultat respektive eget kapital. Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på
balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade.
Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det
skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen. Den uppskjutna
skatten redovisas emellertid inte om den uppstår till följd av en transaktion som utgör den första redovisningen av en
tillgång eller skuld som inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar
redovisat eller skattemässigt resultat. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser (och –
lagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna
skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer
att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas
1.15

Ersättningar till anställda

Pensionsförpliktelser
Koncernföretagen har olika pensionsplaner. Pensionsplanerna finansieras vanligen genom betalningar till
försäkringsbolag eller förvaltaradministrerade fonder, där betalningarna fastställs utifrån periodiska aktuariella
beräkningar. Koncernen har både förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensionsplaner. En avgiftsbestämd
pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet.
Koncernen har inte några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna juridiska
enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänger samman med de
anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder. En förmånsbestämd pensionsplan är en
pensionsplan som inte är avgiftsbestämd. Utmärkande för förmånsbestämda planer är att de anger ett belopp för
den pensionsförmån en anställd erhåller efter pensionering, vanligen baserat på en eller flera faktorer såsom ålder,
tjänstgöringstid och lön.
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Den skuld som redovisas i balansräkningen avseende förmånsbestämda pensionsplaner är nuvärdet av den
förmånsbestämda förpliktelsen vid rapportperiodens slut minus verkligt värde på förvaltningstillgångarna, med
justeringar för ej redovisade aktuariella vinster och förluster samt för oredovisade kostnader avseende tjänstgöring
under tidigare perioder. Den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen beräknas årligen av oberoende aktuarier med
tillämpning av den s.k. Projected unit credit method. Nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen fastställs
genom diskontering av uppskattade framtida kassaflöden med användning av räntesatsen för förstklassiga
företagsobligationer som är utfärdade i samma valuta som ersättningarna kommer att betalas i med löptider
jämförbara med den aktuella pensionsskuldens.
Aktuariella vinster och förluster till följd av erfarenhetsbaserade justeringar och förändringar i aktuariella antaganden
redovisas i resultaträkningen under den period då de uppstår.
Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder redovisas direkt i resultaträkningen, om inte förändringarna
i pensionsplanen är villkorade av att de anställda kvarstår i tjänst under en angiven period (intjänandeperioden). I
sådana fall fördelas kostnaden avseende tjänstgöring under tidigare perioder linjärt över intjänandeperioden.
Koncernens väsentliga förmånsbestämda plan är ITP-planen, tryggad genom avgifter till Alecta. För vare sig
räkenskapsåren 2010 eller 2009 har koncernen haft tillgång till information som gör det möjligt att redovisa denna
plan som förmånsbestämd. Planen redovisas därför som avgiftsbestämd.
För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar koncernen avgifter till offentligt eller privat administrerade
pensionsförsäkringsplaner på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Koncernen har inga ytterligare
betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda. Avgifterna redovisas som personalkostnader när de förfaller till
betalning. Förutbetalda avgifter redovisas som en tillgång i den utsträckning som kontant återbetalning eller
minskning av framtida betalningar kan komma Koncernen tillgodo.
1.16

Avsättningar

Koncernens avsättningar utgörs av avsättning för garantiförpliktelser avseende försäljning av sensorer. Avsättningar
för garantiförpliktelser redovisas när koncernen har en legal eller informell förpliktelse till följd av tidigare händelser,
det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet, och beloppet har beräknats
på ett tillförlitligt sätt. Avsättningarna värderas till nuvärdet av det belopp som förväntas krävas för att reglera
förpliktelsen. Härvid används en diskonteringsränta före skatt som återspeglar en aktuell marknadsbedömning av det
tidsberoende värdet av pengar och de risker som är förknippade med avsättningen. Den ökning av avsättningen som
beror på att tid förflyter redovisas som räntekostnad. Inga avsättningar görs för framtida rörelseförluster.
1.17

Intäktsredovisning

Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas för sålda varor och utförda
tjänster inom koncernen. Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt sätt, det är
sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla företaget och att de särskilda kriterier som beskrivs
nedan per typ av verksamhet är uppfyllda.
Försäljning av tjänster
Koncernens intäkter utgörs i allt väsentligt av intäkter från utförda tjänster (forsknings- och utvecklingsprojekt).
Tidsperioden för projektens genomförande varierar mellan 6 – 36 månader. Projekten utförs på såväl löpande räkning
som på fastprisbasis. Ett fastprisuppdrags utfall kan beräknas på ett tillförlitligt sätt när den totala uppdragsinkomsten
kan mätas tillförlitligt, när det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna som är förknippade med uppdraget kommer
att tillfalla koncernen, när färdigställandegraden och de totala utgifterna per balansdag kan mätas tillförlitligt, när
samtliga uppdragsutgifter kan identifieras och mätas tillförlitligt. Ett uppdrag på löpande räkning kan beräknas
tillförlitligt när det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna som kan hänföras till uppdraget kommer att tillfalla
koncernen och de uppdragsutgifter som hänför sig till uppdraget kan identifieras och mätas på ett tillförlitligt sätt.
Samtliga projektbaserade uppdrag redovisas enligt metoden successiv vinstavräkning. Detta innebär att
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uppdragsinkomster och uppdragsutgifter redovisas i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen.
Färdigställandegraden för uppdragen fastställs genom att en bedömning sker av förhållandet nedlagda timmar för
utfört arbetet på balansdagen och beräknade totala timmar. När det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna
kommer att överstiga den totala uppdragsinkomsten, redovisas den befarande förlusten omgående som en kostnad.
Koncernen redovisar som tillgång fordringar på beställare av alla pågående uppdrag för vilka uppdragsutgifter och
redovisade vinster (efter avdrag för redovisade förluster) överstiger fakturerade belopp. Delfakturerade belopp som
ännu inte har betalats av kunden och av beställaren innehållna belopp ingår i posten kundfordringar. Koncernen
redovisar som skuld alla skulder till beställare av pågående uppdrag vilka fakturerade belopp överstiger
uppdragsutgifter och redovisade vinster (efter avdrag för redovisade förluster).
Försäljning av varor
Försäljning av varor utgörs av försäljning av sensorer till kameror vilket sker i relativt liten omfattning. Intäkter från
försäljning av sensorer redovisas när risker och förmåner förknippade med ägandet är överförda från koncernen,
koncernen inte längre utövar någon reell kontroll över de sålda sensorerna, intäkterna och tillhörande utgifter kan
beräknas tillförlitligt och det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna som är förknippade med försäljningen av
sensorerna tillfaller koncernen.
Hyresintäkter
Hyresintäkter som erhålls vid uthyrning av överskott av kontorslokaler redovisas linjärt under hyresperioden.
Ränteintäkter
Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden.
1.18

Leasing

Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande behålls av leasegivaren klassificeras som
operationell leasing. Betalningar som görs under leasingperioden (efter avdrag för eventuella incitament från
leasegivaren) kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.
Koncernens leasing består av hyra av kontorslokaler och bilar vilka klassificeras som operationell leasing.
1.19

Moderföretagets redovisningsprinciper

I samband med övergången till redovisning enligt IFRS i koncernredovisningen, har moderföretaget övergått till att
tillämpa RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Detta har ej medfört några effekter för moderbolagets balans-,
resultat- och eget kapitalräkningar .
Moderföretaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen i de fall som anges nedan.
Uppställningsform för resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens uppställningsform. Det innebär skillnader, jämfört med
koncernredovisningen, främst avseende finansiella intäkter och kostnader, rapport över totalresultat, avsättningar
och rapport över förändringar i eget kapital.
Andelar i dotterföretag och intresseföretag
Andelar i dotterföretag och intresseföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella
nedskrivningar. Erhållna utdelningar redovisas som finansiella intäkter. Utdelning som överstiger dotterföretagets
totalresultat för perioden eller som innebär att det bokförda värdet på innehavets nettotillgångar i
koncernredovisningen understiger det bokförda värdet på andelarna, är en indikation på att det föreligger ett
nedskrivningsbehov.
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När det finns en indikation på att andelar i dotterföretag eller intresseföretag minskat i värde görs en beräkning
av återvinningsvärdet. Är detta lägre än det redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i
posterna Resultat från andelar i koncernföretag respektive Resultat från andelar i intresseföretag.
Pensionsförpliktelser
Moderföretagets pensionsförpliktelser redovisas i enlighet med FAR SRS RedR 4. Vissa av moderbolagets
pensionsförpliktelser täcks genom att försäkring tecknats hos försäkringsföretag. Övriga pensionsåtaganden har
inte säkerställts genom försäkring. Kapitalvärdet för dessa utgörs av nuvärdet av framtida förpliktelser och
beräknas enligt aktuariella grunder. Kapitalvärdet redovisas som avsättning i balansräkningen. Räntedelen i
pensionsskuldens förändring redovisas som finansiell kostnad. Övriga pensionskostnader belastar
rörelseresultatet.

Not 2 Segmentinformation

Belopp i tkr

SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut AB

Swedish ICT
Research AB

Swerea AB
inkl Mefos

Innventia AB

Omsättning

1 024 460

424 752

572 809

335 474

182 030

66 170

108 790

66 190

65 078

1 212

24 877

8 221

63 012

1 560

29 762

7 251

Kassa bank

332 050

106 521

168 904

119 544

Eget kapital

495 721

85 334

280 086

112 397

Balansomslutning

868 083

259 248

563 135

229 115

Soliditet %
Avkastning på eget
kapital %

57

33

50

49

9

2

6

4

Rörelsemarginal %

6,2

0,4

5,2

2,2

varav SK-medel
Rörelseresultat
Periodens resultat före
skatt

Not 3 Effekter vid övergång till International Financial Reporting Standards (IFRS)
Bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2010 är RISE Research Institutes of Sweden Holding ABs första finansiella
rapport som upprättas i enlighet med IFRS, sådana de antagits av EU. Datum för RISE Holding-koncernens övergång
till IFRS är den 1 januari 2009. Koncernen har till och med räkenskapsåret 2009 upprättat koncernredovisningen i
enlighet med Årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden.
Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1, ”Första gången International Financial Reporting Standards
tillämpas”. Tidigare publicerad finansiell information för räkenskapsåret 2009, upprättad enligt Årsredovisningslagen
samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden, har omräknats till IFRS.
Huvudregeln är att alla tillämpliga IFRS- och IAS-standarder, som trätt i kraft och godkänts av EU, ska tillämpas med
retroaktiv verkan. IFRS 1 innehåller dock övergångsbestämmelser som ger företagen en viss valmöjlighet, inga av
dessa valmöjligheter har bedömts som tillämpliga för koncernen.
I det följande redogörs för de förändringar i redovisningsprinciper som införandet av IFRS medför samt
övergångseffekterna på RISE-koncernens resultaträkning och eget kapital. Inga IFRS justeringar har påverkat
koncernens kassaflödesredovisning.
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Effekten av tillämpning av IFRS
Koncernens resultaträkning för helåret 2009 samt oktober–december 2009
Belopp i tkr
Not
Enligt tidigare tillämpade principer
Resultatandel i intresseföretag
Summa justering av resultat

a

jan-dec
2009
RörelseSumma
resultat
totalresultat
10 471
6 865
2 897
2 897
2 897
2 897

Enligt IFRS

13 368

Belopp i tkr

okt-dec
2009
RörelseSumma
resultat
totalresultat
30 422
24 122
788
788
788
788

Not
Enligt tidigare tillämpade principer
Resultatandel i intresseföretag
Summa justering av resultat

9 762

a

Enligt IFRS

31 210

24 910

Koncernens eget kapital för 2009
Belopp i tkr
Not
Eget kapital enligt tidigare tillämpade principer
enligt fastställd balansräkning
Effekter i öppningsbalansen
Andelar i intresseföretag

2009-01-01
212 586

a

2009-12-31
684 691

-2 109

Effekter under perioden av övergång till IFRS
Andelar i intresseföretag
Eget kapital enligt IFRS

a

-2 109

2 897

210 477

685 479

a) Andelar i intresseföretag
Intressebolaget Swerea har en mängd finansiella instrument såsom exempelvis kreditobligationer,
marknadsobligationer, indexobligationer, strategiobligationer, kreditcertifikat. Dessa finansiella instrument har
tidigare inte redovisats till verkligt värde i balansräkningen, vilket är tvingande enligt IAS 39.
Övergångseffekten som uppstår i Swerea på grund av att de finansiella instrumenten värderas till verkligt värde i
balansräkningen påverkar RISE-koncernens ”Andelar i intresseföretag” med -2 109 tkr per den 1 januari 2009, samt
med 2 897 tkr per den 31 december 2009 efter beaktande av uppskjuten skatt.
Justeringen har medfört en ökning av ”Resultatandel i intresseföretag” i resultaträkningen vilket påverkat
rörelseresultatet med 2 897 tkr för helåret 2009, samt med 788 tkr för fjärde kvartalet 2009.
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b) Presentation och uppställning
Omrubriceringar har skett av följande poster i resultaträkningen; ”Andelar i intresseföretags resultat” benämns
”Resultatandel i intresseföretag”. ”Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar”, samt
”Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter” benämns ”Finansiella intäkter”, och "Räntekostnader och liknande
resultatposter" benämns "Finansiella kostnader". Vidare benämns posten ”Skatt på årets resultat” som
”Inkomstskatt”. ”Minoritetens andel i totalresultat” benämns ”Innehav utan bestämmande inflytande” och återfinns i
uppdelningen under ”Summa totalresultatet för året”.
Omrubriceringar har skett av följande poster i balansräkningen; ”Koncessioner, patent licenser, varumärken samt
liknande rättigheter” benämns ”Patent” då posten endast avser patent. ”Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar” benämns ”Pågående nyanläggningar”. ”Andra långfristiga
värdepappersinnehav” benämns ”Finansiella tillgångar som kan säljas. ”Kortfristiga fordringar” och ”Kassa bank”
benämns ”Likvida medel”. ”Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser” benämns ”Pensionsförpliktelser”
och ”Avsättningar för uppskjuten skatt” benämns ”Uppskjutna skatteskulder”.
Eget kapital delas inte längre upp i bundet och fritt eget kapital. Vissa omklassificeringar inom det egna kapitalet har
också gjorts. Eget kapital är uppdelat i aktiekapital, övrigt tillskjutet kapital, samt balanserad vinst inklusive periodens
resultat. ”Minoritetsintresse” benämns ”Innehav utan bestämmande inflytande” och ingår i eget kapital.
Delårsrapporten presenteras i sammandrag varför alla ovanstående poster inte finns med.
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Tid och plats för årsstämma
Årsstämma hålls den 19 april 2011 kl. 10.00 på Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm. Kallelse skickas med
post till aktieägaren samt annonseras i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens industri senast fyra veckor innan
stämmodatum.
Årsredovisningen
Årsredovisning avseende räkenskapsåret 2010 kommer att finnas tillgänglig på bolagets webb www.ri.se från
och med den 31 mars 2011.
Granskning
Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Undertecknande
Styrelsen har vid sammanträde den 15 februari 2011 uppdragit till verkställande direktören Peter Holmstedt att
underteckna denna kommuniké.
Kommande ekonomisk information
Delårsrapport januari – mars 2011 publiceras den 27 april 2011
Delårsrapport april – juni 2011 publiceras den 24 augusti 2011
Delårsrapport juli – september 2011 publiceras den 21 oktober 2011
Bokslutskommuniké januari – december 2011 publiceras den 16 februari 2012

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt över
utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga
risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
Stockholm den 15 februari 2011

Peter Holmstedt
Verkställande direktör

För ytterligare information:
Peter Holmstedt, verkställande direktör
Tel: +46 (0)8-56 64 82 50
Mobiltel: +46 (0)70-555 40 33
E-post: peter.holmstedt@ri.se

Anna Breidenskog, controller
Tel: +46 (0)8-56 64 82 51
Mobiltel: +46 (0)70-939 12 11
E-post: anna.breidenskog@ri.se

