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Förvaltningsberättelse 2011
Styrelsen och verkställande direktören för RISE Research Institutes of Sweden Holding
AB (RISE Holding) får härmed avge års- och koncernredovisning för verksamhetsåret
2011. Bolaget har säte i Stockholm och organisationsnummer 556179-8520.

Allmänt om verksamheten
RISE Holding är helägt av svenska staten och har uppdraget att samordna och utveckla
statens direkta och indirekta ägarintresse i industriforskningsinstitut och att skapa förutsättningar för att utveckla industriforskningsinstituten. RISE Holding har av ägaren 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.
Syftet med RISE Holdings verksamhet är inte att generera vinst åt aktieägaren.
RISE-koncernen består av RISE Holding, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
och Swedish ICT Research AB. I RISE-gruppen inkluderar vi även intresseföretagen
Swerea AB och Innventia AB. I RISE Holdings bolagsstyrning behandlas alla ingående
bolag i RISE-gruppen lika, oberoende av ägarandel. Beträffande ägarandel, se under
Bolag i koncernen.
Forskningsinstituten i RISE-gruppen är vinstdrivande men inte vinstutdelande
forsknings- och innovationsverksamheter, med intäkter som i huvudsak tas i konkurrens.
Staten investerar genom RISE Holding i kompetens- och strukturutveckling i RISEgruppen genom strategiska kompetensmedel och medel för strukturutveckling. Forskningsinstituten verkar i gränslandet mellan och i samverkan med högskolans forskning
och näringslivets utveckling. De bedriver forskning och utveckling (FoU) och innovation
med målet att skapa nytta och hållbar tillväxt i näringsliv och samhälle.

Översikt över resultat och ställning
Koncernen
Omsättning och resultat 2011
Koncernens omsättning och resultat under perioden januari–december visar en fortsatt
ökning. Nettoomsättningen uppgick till 1 554 (1 456) mkr. Resultat efter finansiella poster
uppgick till 54 (76) mkr, varav andelar från intresseföretag 8 (11) mkr.
Likviditet och kassaflöde
Koncernens likviditet är god. Kassa och bank samt kortfristiga placeringar uppgick
på balansdagen till 442 (449) mkr. Det egna kapitalet uppgick till 782 (743) mkr och
koncernens kassaflöde uppgick till -7 (68) mkr.
Investeringar
Investeringar har under räkenskapsåret uppgått till 90 (48) mkr. Därav utgör materiella
anläggningstillgångar 81 (47,8) mkr, finansiella anläggningstillgångar 3 (0) mkr samt
immateriella anläggningstillgångar 6 (0,6) mkr.
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Flerårsöversikt

2011

2010

20092)

2008

20073)

1 554

1 456

628

343

336

Resultat ef. fin. poster, mkr

54

76

16

20

15

Årets resultat, mkr

38

58

10

17

12

782

743

642

185

168

Balansomslutning, mkr

1 370

1 287

1 165

367

370

Antal årsanställda

1 379

1 285

1 236

306

317

Soliditet, %

57

58

55

50

45

Avkastning på eget kapital, %

4,9

7,8

1,6

9,6

7,7

Kassalikviditet, %

164

229

161

106

105

Rörelsemarginal, %

2,7

5,3

2,1

4,4

3,3

1)

Nettoomsättning, mkr

Eget kapital, mkr

1) I flerårsöversikten ingår moderföretaget 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 AB ingår som dotterföretag från 2 nov 2009.
3) Swedish ICT Research AB ingår från 2007 som dotterföretag, tidigare var bolaget intresseföretag.

Definitioner
Soliditet

justerat eget kapital i procent av balansomslutningen

Avkastning på eget kapital nettoresultat i procent av justerat eget kapital
Kassalikviditet

omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten
i procent av kortfristiga skulder

Rörelsemarginal

rörelseresultat efter avskrivningar i procent av omsättningen

Transaktioner med närstående
Närståendetransaktioner, avseende köp och försäljning inom koncernen mellan
moderföretaget och dotter/intresseföretag, förekommer inte. Transaktioner med
SK-medel påverkar inte RISE Holdings resultaträkning och behandlas därför inte
som närståendetransaktion. Närståendetransaktioner, avseende statens ägande
av moderföretagets aktier där staten därigenom har ett bestämmande inflytande
över koncernen, redovisas i not 39 vad gäller ersättning och övriga förmåner till
samtliga personer i moderföretagets styrelse respektive dotterföretag och företagsledning.
Medarbetare
Antal årsanställda är 1 379 (1 285) varav 33 % (32 %) kvinnor.
Utdelningspolicy
Enligt bolagsordningen är syftet med verksamheten varken att bereda vinst åt
aktieägaren eller att ge utdelning till aktieägaren.
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Moderföretaget
Omsättning och resultat 2011
Moderföretagets omsättning uppgick till 16 (16) mkr och resultatet efter finansnetto
uppgick till 0,1 (0,1) mkr. Kassa, bank och kortfristiga placeringar uppgick på balansdagen till 9 (11) mkr. Moderföretagets kassaflöde uppgick till -2 (0) mkr.
Eget kapital uppgår på balansdagen till 461 (461) mkr. Fritt eget kapital är förändrat med 0,1 (0,1) mkr under perioden.
Investeringar
Investeringar har under räkenskapsåret uppgått till 0 (0,1) mkr. Därav utgör materiella
anläggningstillgångar 0 (0,1) mkr samt finansiella anläggningstillgångar 0 (0) mkr.

Övrigt om verksamheten
Väsentliga händelser under året
Antalet anställda ökade under året med 94 personer till 1 379. Tillväxten sker över
hela Sverige och inom alla verksamheter. Under året har verksamhet etablerats i Lund.
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har under året gjort en betydande satsning
på en demonstrator för fordonsområdet, AstaZero (ASTA−Active Safety Test Area),
för att etablera en infrastruktur och en unik miljö för trafiksäkerhetsforskning i
Europa. Bolaget är nu operativt och har under 2011 bedrivit projektering av den
infrastruktur som planeras utanför Borås samt arbetat med att säkra erforderlig
finansiering från kunder, region, myndigheter etc.
Vinnova har beviljat 13,5 mkr till ett treårsprojekt, EU/SME, som syftar till att
med rådgivning och supportfunktioner främja små och medelstora företags deltagande i EU:s 7:e ramprogram. I projektet, som under det första året koordineras av
SP, deltar samtliga institut i RISE-gruppen, SP, Swerea, Swedish ICT Research och
Innventia. Under perioden har den gemensamma rådgivningsfunktionen lanserats på
RISE webbplats: www.ri.se/projects/eusme. Hittills har projektet haft kontakt med
ca 110 företag varav 32 fått hjälp med EU-ansökningar.
RISE arrangerade en välbesökt heldag under politikerveckan i Almedalen. För
första gången deltog även instituten med forskare och administrativ personal. Fokus
för seminarierna låg på forsknings- och innovationspolitik, kunskapsspridning om
den tillämpade forskningens betydelse för svensk industri samt nätverksskapande.
I slutet av året lämnade RISE Holding sitt inspel till den kommande forskningsoch innovationspropositionen, som avser perioden 2013-2016. I skrivelsen föreslås
bland annat hur forskningsinstituten i RISE-gruppen kan utveckla samarbetet med
andra aktörer inom de strategiska innovationsområdena (SIO) transport, energi,
konkurrenskraftig produktion, biobaserade material samt vård och hälsa samt
stärka stödet till små och medelstora företag. Inspelet är brett förankrat i näringslivet och inom RISE-gruppen. Med institutens nära koppling till såväl näringsliv
som lärosäten och tillgång till demonstratorer kan vi på ett effektivt sätt bidra till
kunskaps- och kompetensförsörjningen för näringslivet och öka antalet innovationer
som når marknaden.
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Omvärldsanalys
Det senaste decenniets snabba tekniska utveckling, omfattande globalisering och
allt större fokusering på energi- och miljöfrågor samt kritiska samhällsutmaningar,
har lett till ökade utmaningar för det svenska näringslivet. Kunskaps- och teknikinnehållet i produkter blir allt större, produktionsprocesserna blir allt mer kunskapsintensiva, produktlivscyklerna allt kortare och kraven på energieffektivitet
och miljöanpassning blir allt viktigare.
Återhämtningen från den globala finanskrisen 2008-2009 som inleddes 2010 har
fortsatt under inledningen av 2011. Detta resulterade i högre aktivitet hos RISEgruppens kunder. Under senare delen av 2011 har dock omvärlden drabbats av en
förnyad finanskris, främst kopplat till osäkerheterna i Euro-området i Europa. Återhämtningen i USA har varit fortsatt långsam vilket också påverkat RISE-gruppens
kunder. En minskad aktivitet hos vissa delar av näringslivet har därför observerats
under andra halvan av 2011, vilket dock inte har haft någon större påverkan på
RISE-gruppen som helhet, men några institut har påverkats mer än andra, t ex
Innventia och Swedish ICT Research, där nu åtgärdsprogram har satts in. Både SP och
Swerea fortsätter att utvecklas starkt, trots de något besvärliga omvärldsfaktorerna.
Institutssektorn fick förstärkta resurser och därmed ökade utvecklingsmöjligheter när senaste forsknings- och innovationspropositionen (2008/09:50) antogs
av riksdagen. Den långsiktiga satsningen på tillämpad forskning förväntas få en
fortsättning i propositionen för nästa period 2013-2016. Det möjliggör en fortsatt
förstärkning av instituten i RISE-gruppen.
En viktig aktivitet som RISE varit involverad i under 2011 är regeringens arbete
med en ny nationell innovationsstrategi, snis. Ett intensivt dialogarbete pågår
såväl inom Regeringskansliet som med aktörer och intressenter i de nationella
och regionala innovationssystemen. Strategin ska ta sin utgångspunkt i Sveriges
nuvarande internationella konkurrenskraft och stärka oss inför de stora globala
utmaningarna, däribland
• de globala samhällsutmaningarna
• jobb och konkurrenskraft i en global kunskapsekonomi
• samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet
Med snis vill regeringen stärka innovationsklimatet och bidra till ökad innovationsförmåga i Sverige, och därigenom öka vårt lands samlade förmåga att ta
tillvara kunskap, kompetens och kreativitet som kan bidra till innovation. Innovation som kan ge framgångsrika företag, fler jobb och ett mer hållbart samhälle
med bättre livskvalitet. Den nationella forskningsstrategin förordar satsningar på
många svenska styrkeområden som hållbart samhällsbyggande, energieffektivitet,
hållbara transporter samt lätta och avancerade material. Det bedöms finnas en stor
tillväxtpotential inom dessa områden.
EU:s sjunde ramprogram för forskning, som totalt omfattar 50 miljarder euro,
har stor betydelse för Sveriges medverkan i det europeiska forskningssamarbetet.
Flera teman är av vitalt svenskt intresse, till exempel hälsa, livsmedel, IKT (informations- och kommunikationsteknik), produktionsteknik och energi. Ett nytt
tema med växande omfattning är safety/security (trygghets- och säkerhetsfrågor).
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Finansieringsgraden för forskningsinstitut (research and technology organisations,
RTO) har förbättrats från 50 % till 75 %. Det sjunde ramprogrammet går mot sitt
slut och arbetet med att definiera innehållet i nästa ramprogram, Horizon 2020,
har inletts under 2011.
Medel för investering i kompetens- och strukturutveckling
Staten genom RISE Holding investerar i strategisk kompetensutveckling och strukturutveckling i industriforskningsinstituten genom de strategiska kompetensmedel
som RISE Holding fördelar.
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 RISEgruppen, dvs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Swedish ICT Research
AB, Swerea AB och Innventia AB, 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.
Det statliga anslag som RISE erhöll för 2011 är 468 (468) mkr. Styrelsen i RISE
Holding har beslutat fördela 430 (423) mkr för strategisk kompetensutveckling
(SK-medel), 22 (30) mkr för strukturutveckling (strukturmedel) och 16 (16) mkr
som driftmedel till moderföretaget RISE Holding.
Strategiska kompetensmedel redovisas i RISE Holdings balansräkning och ej
i resultaträkningen. I dotter/intresseföretag redovisas strategiska kompetensmedel
i bolagens resultaträkningar.

Framtidsutsikter
Koncernen
Marknaden är i slutet av 2011 mer svårbedömd än tidigare på grund av den finansiella oron i omvärlden och RISE-gruppen bevakar utvecklingen kontinuerligt. För
RISE-gruppens huvudkunder fortsätter verksamheten att utvecklas i positiv riktning
och till exempel inom fordonsindustrin och gruv- och stålindustrin bedöms efterfrågan öka under året. Utvecklingen inom energi- och miljöområdet är fortsatt starkt
positiv med en ökad efterfrågan av institutens kompetenser och tjänster. Bedömningen
för 2012 innebär en fortsatt tillväxt för RISE-gruppen på sammantaget 5-7 %.
Propositionen Ett lyft för forskning och innovation (2008/09:50) innebar ett
strategiskt ökat fokus på tillämpad forskning och en väsentlig förstärkning av resurser
till industriforskningsinstituten. RISE har utnyttjat de nya samverkansmöjligheterna
med såväl industri som akademi och avser att fortsätta driva den gynnsamma
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utvecklingen. Inom ramen för våra påverkansmöjligheter har RISE Holding spelat in
våra synpunkter och strategiska argument till berörda departement inför arbetet med
den nya forsknings- och innovationspropositionen 2013-2016. Det finns goda skäl
att anta att kommande period innebär en fortsatt långsiktig satsning på forskning
och utveckling och innovation till gagn för svenskt näringsliv och samhälle.
Som viktiga samarbetspartners till universitet och högskolor medverkar RISEgruppens institut i ett antal strategiska forskningsmiljöer som en internationell bedömningspanel rekommenderat för framtida finansiering. Aktuella områden är till exempel
energi, produktion, material, information och kommunikation, transport och klimat.
Jämställdhet och mångfald
RISE Holding arbetar i enlighet med statens ägarpolicy för jämställdhet och
mångfald. I arbetet med jämställdhets- och mångfaldsfrågor läggs stor vikt vid
att svara upp mot regeringens tydliga ambitioner. RISE Holding har uppnått en
50/50-procentig könsfördelning i den egna personalen, liksom i den egna styrelsen.
Av koncernens anställda är 33 (32) % kvinnor. RISE Holding medverkar i nomineringsprocessen för RISE-gruppens styrelser. Under 2011 var andelen kvinnor i
gruppens ledningar och styrelser 30 (29) procent. Det är en uttalad strävan i
nomineringsarbetet att uppnå en jämnare könsfördelning.
En mer detaljerad redogörelse för arbetet med jämställdhet och mångfald lämnas
i koncernens hållbarhetsredovisning.
Hållbar utveckling
RISE Holdings arbete som ägarbolag ska främja att forskningsinstituten kan
bidra till en långsiktig och konkurrenskraftig hållbar utveckling av näringsliv och
samhälle. Som statligt ägt bolag vill vi möta vår ägares önskan om ett strukturerat
hållbarhetsarbete som kan rapporteras och utvärderas.
Som ett led i den löpande diskussionen utifrån principerna om intressentnytta
och väsentlighet, samt för att kunna prioritera, tog RISE Holding under hösten
2010 fram sina prioriterade hållbarhetsfrågor och påbörjade ett målarbete som
fortsatt under 2011. Fokus ligger på holdingbolagets påverkan på hållbar utveckling
och våra specifika hållbarhetsaspekter, se avsnittet Hållbar utveckling för RISE
Holding – två perspektiv i GRI-rapporten. Under året har en policysamling tagits
fram och förankrats i organisationen.
Efter en utvärdering av relevans och fullständighet har vi i år fattat beslutet
att åter inkludera CSR-uppgifter från dotter- och intresseföretagen. Vi har valt att
arbeta med ett enkelt frågebatteri som syftar till att kortfattat ringa in definitionen
av de egna hållbarhetsfrågorna, synen på intressenter, policy- och strategifrågor,
mål och aktiviteter som ägt rum inom ramen för målarbetet, se avsnittet RISEgruppens hållbarhetsarbete i GRI-rapporten. Svaren kommer att utgöra underlag
för uppföljning. CSR-gruppen med representanter från dotter- och intresseföretagen
har under året fortsatt att träffas för informations- och erfarenhetsutbyte.
Rapporten kan läsas/laddas ner fr o m 30 mars 2012 på www.ri.se/publikationer
där också tidigare rapporter finns upplagda.
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Bolag i koncernen
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB är ett teknikbrett forsknings- och
teknologiinstitut, som är indelat i nio tekniska enheter och sex dotterföretag.
Verksamheten sträcker sig över bygg-, brand- och fordonsteknik, livsmedel och
energiförsörjning, mätteknik och provning. SP har också uppdraget att svara för
den nationella fysikaliska och kemiska metrologin.
I SP-koncernen ingår dotterföretagen SMP Svensk Maskinprovning AB (100 %),
SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB (100 %), YKI Ytkemiska Institutet AB
(100 %), SITAC AB (100 %), AB Trätek (100 %), CBI Betonginstitutet AB (60 %),
Glafo AB (60 %) och JTI Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik AB (60 %)
samt intresseföretaget ASTA – Active Safety Test Area AB (50 %).
RISE Holding innehar 100 % av aktierna i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB.
Swedish ICT Research AB
Swedish ICT Research AB:s affärsområden är Säkerhet, Telekom och Industrielektronik. Samarbete med näringslivet sker i direkta uppdrag, nätverksaktiviteter och
gemensamma projekt med flera deltagare. En fortsatt viktig satsning är Fordonsoch Transport-ICT. Insatser sker inom transport och informatik, robusta system
och sensorer, infrastruktur för eldrivna fordon.
I Swedish ICT-koncernen ingår Acreo AB (100 %) med dotterföretagen IRnova
AB (91 %) och Fibertronix (92 %); SICS, Swedish Institute of Computer Science
AB (100 %) med dotterföretaget Santa Anna IT Research Institute AB (91 %); The
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Interactive Institute II AB (100 %); IT-forskningsinstitutet Viktoria AB (91 %) och
IMEGO AB (100 %). Swedish ICT Research AB äger även Svenska IT-institutet
SITI AB, som är ett vilande bolag.
RISE Holding innehar 60 % av aktierna i Swedish ICT Research AB. Resterande
40 % ägs av FMOF Föreningen Mikroelektronisk och Optisk Forskning 20 %
samt Föreningen FAV med 20 %. FAV består av Intressentföreningen FDF –
Föreningen för Datateknisk Forskning, OSIT – Östsvenska IT föreningen samt
VIT – Västsvenska IT-föreningen.
Swerea AB
Swerea-bolagens tyngdpunkt ligger inom material-, produkt-, process- och produktionsteknik. Verksamheten innefattar FoU, provning och mätning, undervisning
och utbildning, standardisering, vissa branschfrågor samt uppdragsverksamhet.
Arbetet utförs i nära samarbete med företag, universitet och högskolor samt andra
forskningsutövare i Sverige och utomlands. Bland FoU-områdena ingår metallurgisk
forskning, korrosionsforskning, framställning och användning av fiber-, textil-,
plast-, gummi- och kompositmaterial, metaller samt gjutgods.
I Swerea-koncernen ingår dotterföretagen Swerea IVF, Swerea KIMAB med
dotterföretaget Institut de la Corrosion (100 %), Swerea SICOMP och Swerea
SWECAST (samtliga 100 %). Swerea MEFOS ingår som intresseföretag (36 %).
RISE Holding innehar 47,3 % av aktierna i Swerea AB. Resterande 52,7 % ägs
av Stiftelsen svensk järn- och metallforskning 21,9 %, Svenska Gjuteriföreningen
9,1 %, Intressentföreningen för Korrosionsforskning 6,9 %, Swerea IVF:s Intressentförening 13,0 % och Mefos, Stiftelsen för metallurgisk forskning 1,8 %.
Innventia AB
Innventia AB är ett internationellt ledande forskningsbolag inom massa, papper,
grafiska medieprodukter och förpackningar. Stark kompetens från materialkunskap
till användarvärde finns längs de tre värdekedjorna förpackningar, grafiska medieprodukter samt biobaserad energi och kemikalier.
I Innventia-koncernen ingår LignoBoost Demo AB (100 %), PFI AS i Norge
(95 %) och Innventia UK Ltd (100 %).
RISE Holding innehar 29 % av aktierna i Innventia AB. Resterande 71 % ägs
av Billerud AB 8,2 %, Korsnäs AB 8,2 %, Holmen AB 8,2 %, M-real Oyj 9,1%,
Stora Enso Oyj 9,1% , Södra Cell AB 8,2 % samt STFIs Intressentförening och
Intressentföreningen Packforsk 10 % vardera.

Händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser efter balansdagen.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Risktagning och hantering av risker är en naturlig del av all affärsverksamhet.
RISE-koncernens verksamhet är exponerad för ett flertal risker. Finansiell riskhantering redovisas i not 3.
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Övriga risker
Svårigheter att rekrytera och behålla kvalificerad personal är riskfaktorer för
flera av instituten inom RISE-koncernen. Inom vissa branscher finns inte relevant
kompetens tillgänglig.
Moderföretagets styrelse har tillsammans med RISE-koncernens revisorer
PricewaterhouseCoopers AB gjort en kartläggning av RISE Holdings riskområden
i syfte att identifiera och synliggöra koncernens nuvarande och potentiella risker.
Dokumentet ska vara en viktig del av RISE Holdings strategi- och bolagsstyrningsarbete, hållas levande och uppdateras årligen.

Styrelsens arbete och sammansättning under året
För en beskrivning av styrelsen och en redogörelse för dess arbete hänvisas till
RISE Holdings bolagsstyrningsrapport 2011.

Ersättning till ledande befattningshavare
och beskrivning av incitament
Se not 9 i information som följer samt RISE Holdings bolagsstyrningsrapport
2011.

Förslag till disposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel, 459 190 565 kronor, disponeras
enligt följande:
Balanserade vinstmedel från föregående år
Årets resultat
Balanserade vinstmedel vid årets slut

459 094 875
95 690
459 190 565

Eget kapital i koncernen uppgår till 739 532 tkr.
Enligt bolagsordningen är syftet med verksamheten inte att bereda vinst åt
aktieägaren. Utdelning lämnas inte.
Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
Belopp i tkr

Not

2011

2010

Nettoomsättning

6

1 553 771

1 456 415

Övriga rörelseintäkter

7

9 060

8 797

Övriga externa kostnader

8

-482 169

-444 058

Personalkostnader

9

-992 840

-902 407

16,17

-54 221

-52 797

7 865

11 145

41 466

77 095

13 689

2 836

Avskrivningar på materiella och immateriella
anläggningstillgångar

Resultatandel i intresseföretag

18

Rörelseresultat

Finansiella intäkter

10

Finansiella kostnader

10

-1 411

-4 088

12 278

-1 252

53 744

75 843

-15 516

-17 936

38 228

57 907

-

-

38 228

57 907

Moderföretagets aktieägare

40 455

56 572

Innehav utan bestämmande inflytande

-2 227

1 335

2 456

3 435

Finansiella poster – netto

Resultat före skatt

Inkomstskatt

12

Årets resultat

Övrigt totalresultat
Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt
Summa totalresultat för året

Årets resultat och summa totalresultat hänförligt till

Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till moderföretagets
aktieägare under året (uttryckt i kr per aktie)

Resultat per aktie före och efter utspädning

14
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
Belopp i tkr

Not

2011-12-31

2010-12-31

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

3 592

610

Patent

1 009

1 109

Summa immateriella tillgångar

4 601

1 719

Byggnader och mark

112 830

119 870

Inventarier, verktyg och installationer

129 887

126 766

33 550

70

276 267

246 706

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar

Materiella anläggningstillgångar

17

16

Pågående nyanläggningar
Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag

18

160 311

149 434

Finansiella tillgångar som kan säljas

19

1 092

1 403

Uppskjutna skattefordringar

20

4 127

5 588

Andra långfristiga fordringar

22

297

409

Summa finansiella anläggningstillgångar

165 827

156 834

Summa anläggningstillgångar

446 695

405 259

Omsättningstillgångar

Varulager

24

13 083

10 154

Kundfordringar

25

243 823

238 052

Skattefordringar

18 124

14 956

Övriga fordringar

26

9 658

4 644

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

27

197 025

164 984

Likvida medel

28

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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442 033

449 282

923 746

882 072

1 370 441

1 287 331

KONCERNENS BALANSRÄKNING, forts.
Belopp i tkr

Not

2011-12-31

2010-12-31

30

1 647

1 647

Övrigt tillskjutet kapital

428 129

428 129

Balanserad vinst inklusive årets totalresultat

309 756

269 137

42 244

44 471

781 776

743 384

EGET KAPITAL

Eget kapital som kan hänföras till moderföretagets
aktieägare
Aktiekapital

Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital

SKULDER

Långfristiga skulder
Uppskjutna skatteskulder

20

7 737

7 631

Pensionsförpliktelser

29

26 596

26 490

Övriga avsättningar

32

Summa långfristiga skulder

-

15

34 333

34 136

222 379

201 130

90 419

72 231

50

157

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder

23

Aktuella skatteskulder
Övriga skulder

33

65 061

65 692

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

34

176 423

170 601

554 332

509 811

1 370 441

1 287 331

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i tkr
Ingående balans per
1 januari 2010

212 566

642 342

43 137

685 479

56 572

56 572

1 335

57 906

269 137

698 913

44 471

743 385

40 455

40 455

-2 227

38 228

164

164

309 756

739 532

1 647

428 129

1 647

428 129

Årets resultat
Övrig justering

Utgående balans per
31 december 2011

Summa eget
kapital

Aktiekapital

Balanserad
vinst

Årets resultat

Utgående balans per
31 december 2010

Summa

Innehav utan
bestämmande
inflytande

Övrigt tillskjutet kapital

1 647

428 129
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164

42 244

781 776

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN
Belopp i tkr

Not

2011

2010

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster

41 466

77 095

16, 17

54 221

52 797

38

-7 461

-12 026

Finansiella intäkter

13 689

2 836

Finansiella kostnader

-1 411

-4 088

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga ej likviditetspåverkande poster

Betalda inkomstskatter

-17 060

-13 672

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

83 444

102 942

-45 756

-54 114

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning av rörelsefordringar
Ökning/minskning av rörelseskulder

44 629

67 553

Summa förändring av rörelsekapital

-1 127

13 439

Kassaflöde från den löpande verksamheten

82 317

116 381

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Köp av immateriella tillgångar

17

-3 119

-610

Köp av materiella anläggningstillgångar

16

-84 894

-47 790

Direktavskrivna köp av materiella anläggningstillgångar

807

-

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

467

-

Försäljning av finansiella tillgångar

188

-

-3 015

-27

-89 566

-48 427

Försäljning av optioner i IRnova

-

12

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

12

-7 249

67 966

Köp av finansiella tillgångar

19
18, 19

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början

28

449 282

381 316

Likvida medel vid årets slut

28

442 033

449 282
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MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING
Belopp i tkr

Not

2011

2010

Nettoomsättning

6

16 181

16 000

Övriga externa kostnader

8

-9 495

-8 872

Personalkostnader

9

-8 724

-7 402

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

16

-63

-65

-2 101

-339

Rörelseresultat

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

11

2 199

468

Räntekostnader och liknande resultatposter

11

-2

-3

96

126

-

-

96

126

Resultat efter finansiella poster

Skatt på årets resultat
Årets resultat

12
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MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING
Belopp i tkr

Not

2011-12-31

2010-12-31

16

116

130

116

130

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

21

434 446

434 446

Andelar i intresseföretag

18

22 997

22 997

Andra långfristiga fordringar

22

39

152

Summa finansiella anläggningstillgångar

457 482

457 595

Summa anläggningstillgångar

457 598

457 725

204

96

60

-

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar

26

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

27

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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28

782

177

1 046

273

8 524

10 711

9 570

10 984

467 168

468 709

MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING, forts
Belopp i tkr

Not

2011-12-31

2010-12-31

Aktiekapital

1 647

1 647

Reservfond

105

105

1 752

1 752

459 095

458 969

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

96

126

Summa fritt eget kapital

459 191

459 095

Summa eget kapital

460 943

460 847

49

189

49

189

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

29

Summa avsättningar

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

833

473

Övriga skulder

33

4 135

5 510

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

34

1 208

1 690

6 176

7 673

467 168

468 709

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ställda säkerheter

35

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

35

Inga

Inga
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FÖRÄNDRINGAR I MODERFÖRETAGETS EGET KAPITAL

Belopp i tkr
Ingående balans per
1 januari 2010

Aktiekapital

Bundna
reserver

Fritt eget
kapital

Summa
eget kapital

1 647

105

458 969

460 721

126

126

459 095

460 847

96

96

459 191

460 943

Årets resultat

Utgående balans per
31 december 2010

1 647

105

Årets resultat

Utgående balans per
31 december 2011
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1 647

105

MODERFÖRETAGETS KASSAFLÖDESANALYS
Belopp i tkr

Not

2011

2010

-2 101

-339

-78

-76

2 199

468

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

38

Erhållen ränta
Betald ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

-2

-3

-107

-33

-89

17

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning av rörelsefordringar

-552

427

Ökning/minskning av rörelseskulder

-1 497

-412

Summa förändring av rörelsekapital

-2 049

15

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-2 138

32

Investeringsverksamheten
Köp av materiella anläggningstillgångar

16

-49

-141

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

21

-

113

-49

-28

0

0

-2 187

4

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början

28

10 711

10 707

Likvida medel vid årets slut

28

8 524

10 711
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Noter
Not 1 Allmän information
RISE Research Institutes of Sweden Holding AB:s uppdrag är att samordna och
utveckla statens ägarintressen samt stärka och förnya 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-koncernen består, förutom av moderbolaget RISE Research
Institutes of Sweden Holding AB, av det helägda dotterbolaget SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut AB och av det till 60 % ägda dotterbolaget Swedish ICT Research
AB. I koncernen ingår även intressebolagen Swerea AB som ägs till 47,3 % och
Innventia AB som ägs till 29 %.
Moderföretaget är ett aktiebolag som är registrerat i Sverige och har sitt säte i
Stockholms kommun. Besöksadressen till huvudkontoret är Mäster Samuelsgatan
60, Box 3072, 103 61 Stockholm.
Den 16 mars 2012 har denna koncernredovisning och årsredovisning godkänts
av styrelsen för offentliggörande.
Samtliga belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inte annat anges. Uppgifterna inom parentes avser föregående år.

Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper
2.1 Grund för rapporternas upprättande
Koncernredovisningen för RISE Research Institutes of Sweden Holding AB-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. 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. De
områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana
områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i not 4.
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 AB
Inga av de IFRS eller IFRIC tolkningar som för första gången är obligatoriska för
det räkenskapsår som började 1 januari 2011 har haft någon väsentlig inverkan på
koncernen.
Vid upprättandet av koncernredovisningen per 31 december 2011 har ett
flertal standarder och tolkningar publicerats vilka ännu inte trätt ikraft och vilka är
tillämpliga för koncernen. Nedan följer en preliminär bedömning av effekter från de
standarder som bedöms vara relevanta för koncernen:
IFRS 9 ”Financial instruments” hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar och skulder. Innehåller två primära värderingskategorier: upplupet anskaffningsvärde och verkligt värde. Klassificering sker utifrån bolagets affärsmodell samt karaktäristiska egenskaper i de avtalsenliga kassaflödena.
Standarden gäller från 1 januari 2015. Koncernen har ännu inte utvärderat de fulla
effekterna. Standarden har ännu inte antagits av EU.
IFRS 13 ”Fair value measurement” syftar till att värderingar till verkligt värde ska
bli mer konsekventa och mindre komplexa genom att standarden tillhandahåller en
exakt definition och en gemensam källa i IFRS till verkligt värdevärderingar och tillhörande upplysningar. Standarden gäller från 1 januari 2013. Koncernen har ännu
inte utvärderat de fulla effekterna. Standarden har ännu inte antagits av EU.
2.2 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
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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 förvärv av dotterföretag. Anskaffningsvärdet för ett förvärv utgörs av verkligt värde på tillgångar som
lämnats som ersättning, emitterade egetkapitalinstrument och uppkomna eller övertagna skulder per överlåtelsedagen, plus utgifter som är direkt hänförbara till förvärvet. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder och eventualförpliktelser i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen,
oavsett omfattning på eventuellt minoritets-intresse. Det överskott som utgörs av
skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på koncernens andel
av identifierbara förvärvade tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas
som goodwill. Om anskaffningsvärdet understiger verkligt värde för det förvärvade
dotterföretagets tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen.
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 tillämpar principen att redovisa transaktioner med ägare av innehav utan
bestämmande inflytande som transaktioner med tredje part. Avyttringar till ägare av
innehav utan bestämmande inflytande resulterar i vinster och förluster för koncernen
och redovisas i resultaträkningen. Vid förvärv av innehav utan bestämmande
inflytande där erlagd köpeskilling överstiger förvärvad andel av redovisat värde på dotterföretagets nettotillgångar, redovisas skillnadsbeloppet som goodwill. Vid avyttringar
till ägare av innehav utan bestämmande inflytande där erhållen köpeskilling avviker
från redovisat värde på den andel av nettotillgångarna som avyttras, uppkommer vinst
eller förlust. Denna vinst eller förlust redovisas i resultaträkningen.
(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 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 intresse-företagets 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.
2.3 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 not 5.
2.4 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.
2.5 Immateriella tillgångar
Forskning och utveckling
Utgifter för forskning kostnadsförs när de uppstår. Utvecklingskostnader aktiveras
när en ny produkt eller en ny produktapplikation har nått så långt i utvecklingshänseende, att först från och med att den går in i en industrialiseringsprocess - liktydigt
med att den avses bli lanserad som självständig produkt alternativt som en integrerad del i en befintlig produkt - börjar utgifterna redovisas som tillgång. Samtliga
sådana utgifter har dessförinnan kostnadsförts löpande. Utvecklingsutgifter som
tidigare har kostnadsförts balanseras inte i efterföljande period. Avskrivningsplaner
påbörjas från och med kommersialisering av respektive produkt. Anskaffningsvärdet för internt upparbetade immateriella tillgångar innefattar samtliga utgifter som
direkt kan hänföras till tillgången. Till största delen avser detta löner och andra
anställningsrelaterade utgifter för personal som direkt deltar i arbetet med att ta
fram produkten eller applikationen, samt utgifter för externa tjänster.
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.
2.6 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:
Byggnader
Datorer
Inventarier, verktyg och installationer
Nedlagda kostnader på annans fastighet

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.
2.7 Nedskrivningar av icke-finansiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar bedöms med avseende på värde nedgång 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.
2.8 Finansiella instrument
2.8.1 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 2.10 nedan), övriga fordringar, respektive
upplupna intäkter i balansräkningen. Även likvida medel ingår i denna kategori (se
beskrivning i not 2.11 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 anläggnings¬tillgångar om ledningen inte har för avsikt
att avyttra tillgången inom 12 månader efter rapportperiodens slut. Finansiella
tillgångar som kan sälja utgörs av aktieinnehav i onoterade företag.
Övriga finansiella skulder
Koncernens leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder klassificeras som
övriga finansiella skulder. Se beskrivning i not 2.13 nedan.
2.8.2 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
resultat-räkningen. 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.
2.9 Varulager
Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Anskaffningsvärdet fastställs med användning av FIFU-metoden (först-in-först-ut).
Erforderlig avsättning för inkurans har gjorts efter individuell bedömning.
I varulagret ingår dels komponenter till sensorer som sitter i kameror som tillverkas av ett dotterföretag till Swedish ICT Research AB och dels färdiga sensorer.
2.10 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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2.11 Likvida medel
I likvida medel ingår kassa och banktillgodohavanden samt kortfristiga placeringar
med förfallodag inom tre månader från anskaffningstidpunkten.
2.12 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.
2.13 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.
2.14 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.
2.15 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.
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.
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Koncernens väsentliga förmånsbestämda plan är ITP-planen, tryggad genom
avgifter till Alecta. För vare sig räkenskapsåren 2011 eller 2010 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.
2.16 Avsättningar
Koncernens avsättningar utgörs av avsättning för garanti-förpliktelser 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.
2.17 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 uppdrags-utgifter
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 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.

2.18 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.
2.19 Moderföretagets redovisningsprinciper
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.
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 3 Finansiell riskhantering
3.1 Finansiella riskfaktorer
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker: marknadsrisk
(inklusive valutarisk och ränterisk), kreditrisk och likviditetsrisk.
I Koncernen tillämpas gemensam riskhantering för alla enheter. Den beskrivning
som finns i denna not är därför i allt väsentligt tillämplig även för moderföretaget.
Riskhanteringen sköts av VD enligt policies som fastställts av styrelsen. Styrelsen
upprättar en övergripande finanspolicy för riskhanteringen som är indelad i olika kapitel för specifika områden, såsom valutarisk, ränterisk, kreditrisk och likviditetsrisk
samt placering av överlikviditet.
Marknadsrisk
Valutarisk
Koncernen verkar till största del i Sverige och innefattar inga utländska dotterbolag.
Valutarisken i koncernen är därmed begränsad och återfinns främst i EU projekt.
Under 2010 och 2009 har enbart ett fåtal transaktioner i utländsk valuta förekommit, valutakursdifferenser som redovisats i resultat-räkningen uppgår till -2 408 tkr
för 2010 (2009: 1 336 tkr).
Ränterisk
Eftersom koncernen inte innehar några väsentliga räntebärande finansiella tillgångar
eller skulder är koncernens resultat och kassaflöde från den löpande verksamheten
i allt väsentligt oberoende av förändringar i marknadsräntor. Placeringar görs till en
mycket låg ränterisk.
Kreditrisk
Kreditrisk eller motpartsrisk är risken för att motparten i en finansiell transaktion inte
fullgör sina förpliktelser på förfallodagen. Kreditrisk uppstår genom banktillgodohavanden, kortfristiga placeringar i form av bl a innehav i räntefonder och indexobligationer (ingår i likvida medel i balansräkningen) samt kundfordringar.
Den övervägande finansiella risken i koncernen är kreditrisken i utestående
kundfordringar. Risken hanteras genom löpande kreditbevakning och kreditkontroll

av såväl gamla som nya kunder. Koncernens kreditkontroll innebär att innan kredit
lämnas genomförs en kreditkontroll med hjälp av kreditupplysningsföretag. För
tidigare kunder analyseras även nuvarande betalningssituation och historik. I de
fall som kreditupplysning eller betalningshistorik visar brister erbjuder koncernen
i normalfallet inte någon kredit utan erbjuder i stället andra alternativ såsom att
uppdraget genomförs efter det att ett förskott har erlagts.
Koncernens kreditförluster uppgick till 2 152 (857) tkr, några väsentliga koncentrationer av kreditrisker förekommer inte.
Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken för att koncernen saknar likvida medel för betalning av
sina åtaganden avseende finansiella skulder. Hanteringen av likviditetsrisk sker
med försiktighet och genom att tillse att koncernen alltid har tillräckligt med likvida
medel. Per den 31 december 2011 har Koncernen en likviditet om 442 033 (449
282) tkr som inkluderar banktillgodohavanden och kortfristiga placeringar i form av
bl a innehav i räntefonder och indexobligationer. Dessa tillgångar uppfyller kraven
enligt koncernens finanspolicy vilket innebär att koncernens likvida medel skall
placeras i tillgångar som ger betryggande säkerhet och rimlig avkastning över tiden.
Finansiella placeringar skall vid var tid göras efter noggrann riskbedömning och
placeringen skall ha låg kreditrisk och hög likviditet.
Koncernen har inga kreditfaciliteter och någon extern upplåning föreligger inte.
Samtliga koncernens finansiella skulder (leverantörsskulder och övriga kortfristiga
skulder i balansräkningen) förfaller inom 12 månader efter rapportperiodens slut
och uppgår till totalt 155 480 (137 923) tkr per den 31 december 2011.
Då koncernens likviditet är god innebär detta att investeringar till största delen
kan finansieras med egna medel. Framtida likviditetsbelastning i övrigt avser betalning av leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder. Framtida likviditetsbelastningar följs noggrant genom löpande planer och prognoser.
3.2 Hantering av kapitalrisk
Koncernen är statligt ägd. Utdelning lämnas inte vilket framgår av bolagsordningen.
Totalt kapital beräknas som Eget kapital i koncernens balansräkning och uppgår
till 781 776 (743 384) tkr per den 31 december 2011. Koncernens kapitalstruktur
bedöms på basis av soliditet och avkastning på eget kapital. Dessa nyckeltal beräknas som justerat eget kapital i procent av balansomslutningen samt nettoresultat i
procent av justerat eget kapital. Per den 31 december 2011 uppgick soliditeten till
57 (54) % och avkastning på eget kapital till 4,9 (9) %.
3.3 Beräkning av verkligt värde
Redovisat värde, efter eventuella nedskrivningar, för kundfordringar och övriga fordringar samt leverantörsskulder och övriga skulder förutsätts motsvara deras verkliga
värden, eftersom dessa poster är kortfristiga i sin natur. Verkligt värde på finansiella
instrument som handlas på en aktiv marknad baseras på noterade marknadspriser
på balansdagen. Det noterade marknadspris som används för koncernens finansiella tillgångar är den aktuella köpkursen. De finansiella tillgångar som värderas till
verkligt värde i koncernen utgörs av kortfristiga placeringar (inkluderar bl a räntefonder, index-obligationer mm) vilka redovisas som likvida medel i balansräkningen.
Dessa instrument återfinns i nivå 1 i verkligt värde hierarkin.
Not 4 Viktiga uppskattningar och bedömningar
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk
erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som
anses rimliga under rådande förhållanden.
Viktiga uppskattningar och antaganden för redovisnings-ändamål
Upprättandet av finansiella rapporter kräver att styrelsen och koncernledningen gör
uppskattningar och använder sig av vissa antaganden. Uppskattningar och antaganden påverkar såväl resultaträkningen som balansräkningen samt upplysningar
som lämnas såsom ansvarsförbindelser. Områden som innefattar ett väsentligt
inslag av uppskattningar och antaganden är:
• Nedskrivningsprövningen av materiella tillgångar och andra tillgångar. Denna
värdering sker såväl löpande som i samband med upprättandet av koncernredovisningen vid boksluten.
• Värdering av reservering för osäkra kundfordringar. Reservering görs enligt fastlagda bedömningsgrunder med hänsyn till varje enskild kunds betalningsförmåga.
• Värdering av uppskjuten skattefordran på förlustavdrag. Värdering görs med
utgångspunkt från möjligheten att utnyttja avdragen mot kommande års skattepliktiga vinster.
• Värdering av identifierbara tillgångar och skulder i samband med förvärv av
verksamheter.
• Värdering av pensionsskuld. Rimligt möjliga ändringar i aktuariella antaganden
har ingen väsentlig effekt på skuldernas storlek.
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Not 5 Segmentinformation
Företagsledningen har fastställt rörelsesegmenten baserat på den information som
behandlas av styrelsen i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB och som
används för att fatta strategiska beslut.
Den segmentinformation, avseende de segment för vilka information ska lämnas,
som lämnats till företagsledningen för verksamhetsåret 2011 är följande:

2011

2010

RISE
Holding

SP

Omsättning

16 181

Rörelseresultat

-2 101
96

Belopp i tkr

Resultat före skatt

Sw ICT

RISE
koncernen

RISE
Holding

SP

Sw ICT

RISE
koncernen

1 108 958

428 633

1 553 771

16 000

1 016 095

424 320

1 456 415

48 926

-13 223

41 466

-339

65 078

1 211

77 095

54 413

-8 630

53 744

126

63 012

1 560

75 843

96

39 316

-9 230

38 228

126

45 706

1 333

57 907

8 524

361 964

71 546

442 033

10 711

332 050

106 521

449 282

Eget kapital

460 943

545 143

76 104

781 776

460 647

495 721

85 334

743 384

Balansomslutning

1 287 331

Resultat efter skatt
Likvida medel

467 502

948 130

255 987

1 370 440

468 709

868 083

259 248

Soliditet %

99

57

30

57

98

57

33

58

Avkastning på eget kapital %

0,0

7,2

neg

4,9

0,0

9,2

0,0

7,8

Rörelsemarginal %

neg

4,4

neg

2,7

neg

6,4

0,3

5,3

6

1 018

355

1 379

6

936

343

1 285

Anställda
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Not 9 Ersättningar till anställda mm.

Not 6 Nettoomsättningens fördelning
Nettoomsättningen fördelar sig på typ av intäkter enligt följande:
Koncernen
Försäljning av tjänster

Koncernen

2011

2010

1 109 138

1 016 095

Försäljning av varor

30 433

20 689

Forskningsuppdrag

389 153

393 381

Licensintäkter

2011

2010

20 916

19 601

Löner och andra ersättningar till övriga
ledande befattningshavare

5 825

2 947

Löner och andra ersättningar till övriga
anställda

621 533

561 855

Sociala avgifter

218 110

201 321

3 904

5 566

Löner och andra ersättningar till styrelse
och VD

5 554

3 855

16 000

16 000

Hyresintäkter

2 293

1 820

Pensionskostnader till styrelse och VD

Övriga intäkter

1 200

4 576

1 553 771

1 456 416

Pensionskostnader till övriga ledande
befattningshavare

1 685

967

Pensionskostnader till övriga anställda

80 479

72 805

952 452

865 062

2011

2010

Män

925

844

Kvinnor

454

441

1 379

1 285

2011

2010

Administrationsanslag

Koncernen totalt

Moderföretaget
Administrationsanslag
Projekt finansiering
Moderföretaget totalt

2011

2010

16 000

16 000

181

-

16 181

16 000

Not 7 Övriga rörelseintäkter
2011

2010

Hyresintäkter

2 715

2 204

720

491

Övriga intäkter

5 625

6 102

Koncernen totalt

9 060

8 797

Not 8 Ersättningar till revisorerna
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, 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. Allt annat är andra uppdrag.
Koncernen

2011

2010

PricewaterhouseCoopers
Revisionsuppdraget
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Övriga tjänster
Koncernen totalt

Moderföretaget

Medelantal anställda
(samtliga anställda i Sverige)

Koncernen totalt

Koncernen

Valutadifferens på fordringar
av rörelsekaraktär

Koncernen totalt

Koncernen
Löner och andra ersättningar till styrelse
och VD

20 916

19 601

Löner och andra ersättningar till övriga
ledande befattningshavare

5 825

2 947

Löner och andra ersättningar till övriga
anställda

621 533

561 855

Sociala avgifter

218 110

201 321

3 904

5 566

Pensionskostnader till styrelse och VD
Pensionskostnader till övriga ledande
befattningshavare

1 685

967

Pensionskostnader till övriga anställda

80 479

72 805

952 452

865 062

2011

2010

925

844

Koncernen totalt
2 397

2 305

309

270

3

11

580

899

3 289

3 485

2011

2010

505

456

97

-

Medelantal anställda
(samtliga anställda i Sverige)
Män
Kvinnor
Koncernen totalt

454

441

1 379

1 285

Styrelserna består av 130 ledamöter där 72 procent är män. Övriga ledande befattningshavare består av 9 (10) personer där 67 (70) procent är män.

PricewaterhouseCoopers
Revisionsuppdraget
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Övriga tjänster

249

554

Moderföretaget totalt

851

1 010
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Moderföretaget

2011

2010

Löner och andra ersättningar till styrelse
och VD

2 357

2 187

Löner och andra ersättningar till övriga
ledande befattningshavare

-

250

Löner och andra ersättningar till övriga
anställda

2 884

2 050

Sociala avgifter

1 590

1 723

590

554

-

89

Pensionskostnader till styrelse och VD
Pensionskostnader till övriga ledande
befattningshavare
Pensionskostnader till övriga anställda
Moderföretaget totalt

Medelantal anställda (samtliga anställda
i Sverige)

712

471

8 133

7 324

2011

2010

Män

3

2

Kvinnor

3

3

Moderföretaget totalt

6

5

Styrelsen består av 6 (6) ledamöter där 50 (50) procent är män. Moderbolagets
ledningsgrupp består av 1 (1) person där 100 (100) procent är män.
Ersättningar till styrelse och VD
Av moderföretagets löner och ersättningar avser VD 1 965 (1 793) tkr, och styrelsen
339 (395) tkr. Av moderföretagets pensionskostnader avser VD 590 (554) tkr.
Av moderföretagets övriga externa kostnader avser arvode och sociala avgifter
till styrelsen totalt 513 (501) tkr. Till styrelsens ordförande utgår arvode med 95
(90) tkr och till ordinarie ledamot 50 (47) tkr per år. I revisionsutskottet ingår tre
styrelseledamöter, vilka har ersatts med sammanlagt 50 (70) tkr i arvode under
året. Utbetalda arvoden är i enlighet med årsstämmobeslut 2011-04-19.
Villkor för VD
VD har i enlighet med anställningsavtal rätt till förmånsbil. Bolaget ska i enlighet
med styrelsebeslut 2009-08-25 avsätta ett belopp motsvarande 30 % av pensionsgrundande inkomst till en tjänstepensionsplan för VD. Pensionsålder är 65 år.
Vid uppsägning från arbetsgivarens sida har VD rätt till avgångsvederlag om sex
(6) månader samt ytterligare tolv (12) månaders löneersättning om skälet till uppsägning är en följd av orsaker som inte är i överensstämmelse med överträdelser
som omfattas av arbetsmarknadsbestämmelser/lagar, dvs att bolaget önskar att
VD frånträder sin anställning. Vid speciella omständigheter (arbetssituation) kan
ytterligare sex (6) månaders lön beslutas med beaktande av att ingen ny anställning
ingås. Vid ny anställning skall avgångsersättning reduceras med belopp motsvarande ny inkomst under aktuell period.
Ersättningar till övriga ledande befattningshavare
Av moderföretagets löner och ersättningar avser vVD 0 (250) tkr (anställd t o m
2010-03-31). Av moderföretagets pensionskostnader avser vVD 0 (89) tkr.
Av dotterföretagens löner och ersättningar avser VD 18 165 (14 351) tkr och
styrelsen 2 574 (3 063) tkr. Av dotterföretagens pensionskostnader avser 5 491
(5 012) tkr VD och styrelsen 0 (0) tkr.
Av koncernens löner avser och ersättningar avser VD 20 130 (16 144) tkr och
styrelsen 2 913 (3 458) tkr. Av koncernens pensionskostnader avser VD 6 081
(5 566) tkr och styrelse 0 (0) tkr.
Villkor för vVD
vVD har i enlighet med anställningsavtal rätt till förmånsbil. Pensionen är tjänstepensionsförsäkring enligt ITP-planen samt tjänstepensionsprogram. Pensionsålder
är 65 år.
Vid uppsägning från arbetsgivarens sida har vVD rätt till avgångsvederlag om sex
(6) månader. Tjänsten är sedan mars 2010 ej tillsatt.
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Villkor för föregående VD
Avsättningen på 49 (189) tkr avser pensionsutfästelse för föregående VD för RISE
Holding (tidigare IRECO Holding). Ersättning och förmåner till VD har beslutats av
styrelsen.
Incitamentsprogram
2009 beslutades om ett incitamentsprogram i IRnova, ett av bolagen i Swedish
ICT-koncernen, omfattande 39 500 personaloptioner riktat till personal, ledande
befattningshavare och styrelseledamöter. 39 500 personaloptioner tilldelades. Teckning av aktie ska ske under perioden 2013-09-30 till och med den 2013-11-03.
Personaloptionerna överläts till marknadspris enligt Black & Scholes värderingsformel för optioner. Varje personaloption ger rätt att under perioden 2013-09-30 till
och med 2013-11-03 teckna en ny stam aktie i bolaget. Teckningskursen per aktie
har fastställts till 125 kronor.
Per den 31 december 2011 hade inga aktier tecknats med stöd av ovanstående
incitamentsprogram. Under not 31 kan läsas mer om aktierelaterade ersättningar.

Not 10 Finansiella intäkter och kostnader
Koncernen

2011

2010

Ränteintäkter på banktillgodohavanden

3 615

2 137

Ränteintäkter på kortfristiga placeringar värderade till verkligt värde via resultaträkningen

2 760

429

Resultat vid avyttring av kortfristiga placeringar värderade till verkligt värde
via resultaträkningen

3 587

270

Värdeförändring netto på kortfristiga placeringar värderade till verkligt värde
via resultaträkningen

2 754

-

Finansiella intäkter

Kursdifferenser
Finansiella intäkter

973

-

13 689

2 836

-1 189

-1 390

Finansiella kostnader
Räntekostnader på pensionsskuld
Räntekostnader övriga

-197

-89

-

-692

Valutakontodifferenser

-25

-1 917

Finansiella kostnader

-1 411

-4 088

Finansiella poster Koncernen - netto

12 278

-1 252

2011

2010

Nedskrivning av andra långfristiga fordringar

Not 11 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter samt räntekostnader
och liknande resultatposter
Moderföretaget
Ränteintäkter och liknande resultatposter
205

5

Resultat vid avyttring av kortfristiga placeringar värderat till verkligt värde
via resultaträkningen

Ränteintäkter på banktillgodohavanden

1 994

463

Ränteintäkter och liknande resultatposter

2 199

468

Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader övriga

-2

-3

Räntekostnader och liknande resultatposter

-2

-3

2 197

465

Finansiella poster Moderföretaget - netto
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Not 12 Inkomstskatt/skatt på årets resultat
Skillnaderna mellan redovisad skattekostnad och en beräknad skattekostnad baserad på gällande skattesats är följande:

Koncernen
Resultat före skatt
Justering för resultat i intressebolag

Inkomstskatt beräknad enligt koncernens gällande skattesats (26,3%)

2011

2010

53 744

75 843

-7 865

-11 145

45 879

64 698

-12 066

-17 015

Skatteeffekt av följande poster
Ej skattepliktiga intäkter
Ej avdragsgilla kostnader

3

1 049

-1 667

-1 301

Justering skattesats på OR

-

17

Avräkning utländsk skatt

-

29

138

-552

Utnyttjat underskottsavdrag
Skattemässiga underskott för vilken ingen uppskjuten skattefordran redovisats
Justering avseende tidigare år
Justering skatt intressebolag
Skattekostnad Koncernen
Varav uppskjuten skatt
Aktuell skatt

Moderföretaget
Resultat före skatt
Inkomstskatt beräknad enligt gällande skattesats (26,3%)

-2 006

-

82

-

-

-163

-15 516

-17 936

-1 730

-2 179

-13 786

-15 757

2011

2010

96

126

-25

-33

Skatteeffekt av följande poster
Ej skattepliktiga intäkter
Ej avdragsgilla kostnader
Utnyttjat underskottsavdrag
Skattekostnad Moderföretaget

-

-50

-45

-

70

83

0

0

Genomsnittlig skattesats för koncernen är 25,7 (20,8) %. Genomsnittlig skattesats för moderföretaget är 0 (0) %.
Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag i den utsträckning som det är sannolikt att de kan tillgodogöras genom framtida beskattningsbara vinster. Koncernen har ackumulerade underskottsavdrag uppgående till 44 975 (41 341)
tkr varav uppskjuten skatt har redovisats på 15 692 (21 246) tkr av de totala underskottsavdragen. Moderföretaget har ackumulerade
underskottsavdrag uppgående till 11 035 (11 173) tkr. Någon uppskjuten skattefordran avseende förluster på 11 035 tkr som kan
utnyttjas mot framtida beskattningsbar vinst har inte redovisats.
Not 13	Valutakursdifferenser
Koncernen

2011

2010

Övriga rörelseintäkter

892

491

Finansiella kostnader (valutaeffekter nettoredovisade i resultaträkningen)

594

-983

Finansiella kostnader

-18

-1 916

1 468

-2 408

Summa valutakursdifferenser
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Not 14	Resultat per aktie

Resultat som är hänförligt till moderföretagets aktieägare
Vägt genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning (tusental)

2011

2010

40 455

56 572

16,47

16,47

Justerat för:
Utestående personaloptioner

0

0

Vägt genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning (tusental)

16,47

16,47

Resultat per aktie före och efter utspädning

2 456

3 435

Not 15 Utdelning per aktie
Koncernen är statligt ägd. Utdelning lämnas inte vilket framgår av bolagsordningen.
Not 16 Materiella anläggningstillgångar

Koncernen

Byggnader
och mark

Inventarier,
verktyg och
installationer

Pågående
nyanläggningar

Summa

121 300

130 092

2 877

254 269

2 590

45 200

-

47 790

-

-204

-

-204

2 807

20

-2 807

20

Räkenskapsåret 2010
Ingående redovisat värde
Inköp
Avyttring/utrangering
Omklassificering
Direktavskrivning mot bidrag
Avskrivningar
Utgående redovisat värde

-

-2 613

-

-2 613

-6 829

-45 729

-

-52 558

119 870

126 766

70

246 706

195 916

952 102

70

1 148 088

Per 31 december 2010
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde

-76 046

-825 336

-

-901 382

119 870

126 766

70

246 706

Räkenskapsåret 2011
Ingående redovisat värde

119 870

126 766

70

246 706

Inköp

-

51 414

33 480

84 894

Avyttring/utrangering

-

-31 331

-

-31 331

Direktavskrivning mot bidrag

-

29 982

-

29 982

-7 040

-46 944

-

-53 984

112 830

129 887

33 550

276 267

1 193 465

Avskrivningar
Utgående redovisat värde

Per 31 december 2011
Anskaffningsvärde

195 916

963 999

33 550

Ackumulerade avskrivningar

-83 086

-834 112

-

-917 198

112 830

129 887

33 550

276 267

Redovisat värde
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2011

2010

Taxeringsvärde på byggnader och mark i Sverige

Koncernen

131 169

131 169

Redovisat värde på byggnader och mark i Sverige, vilka har åsatts taxeringsvärde

112 830

119 870

2011

2010

372

230

49

142

Moderföretaget
Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljning och utrangeringar

-77

-

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

344

372

Ingående avskrivningar

-242

-177

77

-

Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar

-63

-65

-228

-242

116

130

Balanserade
utvecklingsutgifter

Patent

Summa

0

1 348

1 348

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 17 Immateriella tillgångar

Koncernen
Räkenskapsåret 2010
Ingående redovisat värde
Inköp
Avskrivningar
Utgående redovisat värde

610

-

610

-

-239

-239

610

1 109

1 719

610

2 048

2 658

Per 31 december 2010
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde

-

-939

-939

610

1 109

1 719

610

1 109

1 719

2 982

137

3 119

Räkenskapsåret 2011
Ingående redovisat värde
Inköp
Avskrivningar
Utgående redovisat värde

-

-236

-236

3 592

1 009

4 601

Per 31 december 2011
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde
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3 592

2 185

5 777

-

-1 175

-1 175

3 592

1 009

4 601

Not 18	Andelar i intresseföretag
Koncernen
Per 1 januari

2011

2010

149 434

138 299

Anskaffning av intresseföretag

3 012

-

Resultatandel

7 865

11 145

160 311

149 434

Per 31 december

Moderföretaget
Ingående anskaffningsvärde
Utgående redovisat värde

2011

2010

22 997

22 997

22 997

22 997

Koncernens och moderföretagets andel av resultatet i de viktigaste intresseföretagen, vilka alla är onoterade, och dess andel av
tillgångar och skulder är som följer:

2010

Registreringsland

Tillgångar

Skulder

Intäkter

Resultat

Ägarandel %

Swerea AB

Sverige

479 357

227 294

443 314

16 278

47,30%

Innventia AB

Sverige

229 115

116 718

335 474

4 566

29,00%

2011

Registreringsland

Tillgångar

Skulder

Intäkter

Resultat

Ägarandel %

Swerea AB

Sverige

527 658

254 099

472 045

21 653

47,30%

Innventia AB

Sverige

234 644

129 173

333 341

-6 832

29,00%

Not 19 Finansiella tillgångar som kan säljas
Koncernen

2011

2010

Per 1 januari

1 403

1 366

3

25

Köp
Försäljningar

-188

-5

Omklassificering

-126

17

Per 31 december

1 092

1 403

Finansiella tillgångar som kan säljas avser innehav i onoterade företag vars verkliga värde inte har kunnat beräknas på ett tillförlitligt
sätt. Innehaven värderas därmed till anskaffningsvärde minus eventuella nedskrivningar.
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Not 20 Uppskjuten skatt
Koncernen
Uppskjuten skattekostnad avseende temporära skillnader
Uppskjuten skatteintäkt avseende temporära skillnader
Summa uppskjuten skatt i resultaträkningen

2011

2010

-1 970

-2 412

240

233

-1 730

-2 179

2011

2010

Uppskjutna skattefordringar och – skulder fördelas enligt följande:
Koncernen
Uppskjutna skattefordringar
Uppskjutna skattefordringar som ska utnyttjas efter mer än 12 månader

4 127

5 588

Summa uppskjutna skattefordringar

4 127

5 588

Uppskjutna skatteskulder
Uppskjutna skatteskulder som ska utnyttjas efter mer än 12 månader

7 737

7 631

Summa uppskjutna skatteskulder

7 737

7 631

Uppskjutna skatteskulder (netto)

-3 610

-2 043

Förändring i uppskjutna skattefordringar och – skulder under året, utan hänsyn tagen till kvittningar som gjorts inom samma skatterättsliga jurisdiktion, framgår nedan:

Koncernen

2011

2010

509

-256

Uppskjutna skatteskulder
Avskrivningar utöver plan
Periodiseringsfond
Övrigt
Summa uppskjutna skatteskulder

85

-

-

54

594

-202

Uppskjutna skatteskulder i koncernen avser obeskattade reserver. Uppskjuten skatteskuld i obeskattade reserver löses upp i samband med förändring av värdet av obeskattade reserver i de i koncernen ingående bolagen.

Koncernen

2011

2010

Uppskjutna skattefordringar
Skattemässigt värde av underskottsavdrag

-1 461

-1 993

Summa uppskjutna skattefordringar

-1 461

-1 993

Uppskjutna skattefordringar i koncernen avser underskottsavdrag. Uppskjuten skattefordran löses upp i samband med förändring av
värdet av underskottsavdrag i de i koncernen ingående bolagen.
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Not 21	Andelar i koncernföretag

Moderföretaget
Ingående anskaffningsvärde
Utgående redovisat värde

2011

2010

434 446

434 446

434 446

434 446

Moderföretaget innehar andelar i följande dotterföretag:

Namn

Organisationsnummer

Säte

Swedish ICT Research AB

556668-2976

Stockholm

SICS AB

556587-0119

Stockholm

IT-forskningsinstitutet Viktoria AB

556542-4339

Göteborg

The Interactive Institute II AB

556557-3077

Stockholm

Acreo AB

556534-9007

Stockholm

Imego AB

556564-6865

Göteborg

Svenska IT-institutet SITI AB

556539-5448

Stockholm

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

556464-6874

Borås

SITAC AB

556469-0120

Karlskrona

SMP Svensk Maskinprovning AB

556529-6836

Uppsala

AB Trätek, Institutet för träteknisk
forskning

556196-9204

Stockholm

SIK – Institutet för Livsmedel och
Bioteknik AB

556536-9369

Göteborg

YKI - Ytkemiska Institutet AB

556558-0338

Stockholm

CBI Betonginstitutet AB

556352-5699

Stockholm

Glafo AB

556111-6855

Växjö

JTI - Institutet för jordbruks- och
miljöteknik AB

556772-8026

Uppsala

Kapitalandel

Antal
andelar

Redovisat
värde
2011

Redovisat
värde
2010

60%

600

5 170

5 170

100%

364 000

429 276

429 276

Rösträttsandelarna överensstämmer med kapitalandelarna.			
Not 22	Andra långfristiga fordringar
Koncernen
Ingående anskaffningsvärde

2011

2010

409

1 294

Årets nedskrivning

-

-692

Årets försäljningar

-113

-193

Utgående redovisat värde

297

409

2011

2010

152

265

-113

-113

39

152

Moderföretaget
Ingående anskaffningsvärde
Årets förändring
Utgående redovisat värde

Andra långfristiga fordringar i koncernen och moderföretaget avser en kapitalförsäkring. Ingen av de andra långfristiga fordringarna är
förfallen till betalning eller i behov av nedskrivning. Koncernen har inte omklassificerat några andra långfristiga fordringar som värderats till upplupet anskaffningsvärde, till tillgångar som värderas till verkligt värde, under 2011 eller 2010. Den maximala exponeringen
för kreditrisk utgörs per balansdagen av det redovisade värdet i balansräkningen.
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Not 23 Finansiella instrument per kategori
Finansiella
tillgångar till
verkligt värde
via resultaträkningen

Finansiella
tillgångar som
kan säljas

Finansiella tillgångar som kan säljas

-

Andra långfristiga fordringar

-

Kundfordringar

Lånefordringar
och kundfordringar

Summa

1 092

-

1 092

-

297

297

-

-

243 823

243 823

Övriga fordringar

-

-

9 658

9 658

Upplupna intäkter

-

-

93 594

93 594

442 033

-

-

442 033

442 033

1 092

347 372

790 497

Övriga
finansiella
skulder

Summa

Leverantörsskulder

90 419

90 419

Övriga skulder

65 061

65 061

155 480

155 480

Lånefordringar
och kundfordringar

Summa

1 403

Koncernen 2011-12-31
Tillgångar i balansräkningen

Likvida medel
Summa

Koncernen 2011-12-31
Skulder i balansräkningen

Summa

Finansiella
tillgångar till
verkligt värde
via resultaträkningen

Finansiella
tillgångar som
kan säljas

Finansiella tillgångar som kan säljas

-

1 403

-

Andra långfristiga fordringar

-

-

409

409

Kundfordringar

-

-

238 053

238 053

Övriga fordringar

-

-

4 644

4 644

Upplupna intäkter

-

-

138 110

138 110

449 282

-

-

449 282

449 282

1 403

381 216

831 901

Övriga
finansiella
skulder

Summa

Leverantörsskulder

72 231

72 231

Övriga skulder

65 692

65 692

137 923

137 923

Koncernen 2010-12-31
Tillgångar i balansräkningen

Likvida medel
Summa

Koncernen 2010-12-31
Skulder i balansräkningen

Summa

Moderföretaget
Moderföretagets finansiella tillgångar består huvudsakligen av andelar i koncernföretag och intresseföretag, vilka redovisas till anskaffningsvärde.
Moderföretagets finansiella skulder består av leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder vilka redovisas till anskaffningsvärde.
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Not 26	Övriga fordringar

Not 24	Varulager
Koncernen

2011

2010

Koncernen

2011

2010

Råvaror och förnödenheter

7 309

5 895

Fordringar hos intresseföretag

5 984

-

Varor under tillverkning

2 686

1 474

Momsfordran

2 282

2 432

Färdiga varor

3 088

2 785

Övriga poster

1 392

2 212

13 083

10 154

Koncernen totalt

9 658

4 644

Summa

Not 25 Kundfordringar
Koncernen
Kundfordringar
Minus: reservering för osäkra fordringar
Kundfordringar – netto

Moderföretaget
2011

2010

244 887

239 637

-1 064

-1 585

243 823

238 052

Per den 31 december 2011 uppgick fullgoda kundfordringar till 243 823 (238 052)
tkr. Per den 31 december 2011 var kundfordringar uppgående till 41 927 (32 872)
tkr förfallna men utan att något nedskrivningsbehov ansågs föreligga. De förfallna
fordringarna avser ett antal kunder vilka tidigare inte haft några betalningssvårigheter.
Åldersanalysen av dessa kundfordringar framgår nedan:

2011

2010

Övriga poster

60

-

Moderföretaget totalt

60

0

Not 27 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen

2011
77 379

-

Upparbetade ej fakturerade intäkter

93 594

138 110

Förutbetalda lokalhyror

11 822

11 949

Förutbetalda licensavgifter

Mindre än 3 månader
3 till 6 månader
Summa förfallna kundfordringar

2011

2010

33 465

29 698

8 462

3 174

41 927

32 872

Reserven för osäkra kundfordringar uppgick till 826 (1 585) tkr per den 31 december 2011. De individuellt bedömda fordringarna där nedskrivningsbehov föreligger
avser i huvudsak ett antal oberoende kunder där trots inkassoåtgärder någon
betalning inte influtit. Någon enskild särskild orsak till att osäkerhet i fordringarna
uppstått kan inte identifieras. Bedömning har gjorts att en del av fordringarna
förväntas kunna återvinnas. Åldersanalysen av dessa är som följer:

3 till 6 månader

2011

2010

142

463

Mer än 6 månader

684

1 122

Summa nedskrivna kundfordringar

826

1 585

Förändringar i reserven för osäkra kundfordringar är som följer:
2011
Per 1 januari

1 541

2010
1 509

Reservering för osäkra fordringar

-715

-11

Per 31 december

826

1 498

Avsättningar till respektive återföringar av reserver för osäkra kundfordringar ingår
i posten Externa kostnader i resultaträkningen. Den maximala exponeringen för
kreditrisk per balansdagen är det redovisade värdet för kundfordringar enligt ovan.
Några säkerheter eller andra garantier för de på balansdagen utestående kundfordringarna finns ej.

2010

Pågående arbeten

Övriga poster
Koncernen totalt

Moderföretaget
Förutbetald försäkring

1 102

-

13 128

14 925

197 025

164 984

2011

2010

12

37

Förutbetalda utbildningskostnader

-

34

Förutbetald leasing

8

4

Övriga poster

762

102

Moderföretaget totalt

782

177

Not 28 Likvida medel/Kassa och bank
I likvida medel i balansräkningen och kassaflödesanalysen ingår följande poster:

Koncernen

2011

2010

Kassa och bank

315 926

305 591

Kortfristiga bankplaceringar

126 108

143 691

442 034

449 282

Koncernen totalt

Moderföretaget

2011

2010

Kassa och bank

2 472

10 711

Kortfristiga bankplaceringar

6 052

-

Moderföretaget totalt

8 524

10 711
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Not 29 Pensionsförpliktelser

Förändringen i den förmånsbestämda förpliktelsen under året är följande

Koncernen
Pensionsförmåner förmånsbestämda
Summa balansräkningen

Koncernen

2011

2010

26 596

26 490

26 596

26 490

2011

2010

Koncernen
Vid årets början

3 267

Kostnader för övriga planer

1 877

90 865

Summa resultaträkningen

5 144

90 964

Räntekostnader

1 189

1 390

Aktuariella förluster(+)/vinster(-)

1 877

-1 497

Utbetalda ersättningar

99

Vid årets slut

Koncernen

Skuld i balansräkningen

2011

2010

26 596

26 490

26 596

26 490

-3 027
26 490

2011

2010

Kostnader för tjänstgöring under innevarande år:

Pensionsförsäkring i Alecta
Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas
genom en försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 3, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare.
För räkenskapsåret 2011 och 2010 har koncernen inte haft tillgång till sådan
information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd
plan. Pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas
därför som en avgiftsbestämd plan. Årets avgifter för pensionsförsäkringar som är
tecknade i Alecta uppgår till 30 535 (34 567) tkr. Alectas överskott kan fördelas till
försäkringstagarna och/eller de försäkrade. Den sista september 2011 respektive
vid utgången av 2010 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån till 113 (146) procent. Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av
marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade
enligt Alectas försäkringstekniska beräkningsantaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19.

Nuvärdet av ofonderade förpliktelser

-2 631
26 925

De belopp som redovisas i resultaträkningen avseende förmånsbestämda planer
är följande:

Förmånsbestämda pensionsplaner
Inom koncernen finns ett flertal förmånsbestämda pensionsplaner där de anställda
har rätt till ersättning efter avslutad anställning baserat på slutlön och tjänstgöringstid.

Koncernen

2010
29 624

Kostnader för tjänstgöring under innevarande år:

Redovisning i resultaträkningen avseende:
Kostnader för förmånsbestämda pensionsplaner

2011
26 490

Räntekostnader

1 189

1 390

Aktuariella nettoförluster

1 877

-1 497

Summa, ingår i personalkostnader

3 066

-107

De viktigaste aktuariella antaganden som användes var följande:
Koncernen
Diskonteringsränta, %
Framtida löneökningar, %
Framtida pensionsökningar, %

2011

2010

3,3-3,9

3,4-4,0

3,5

3,5

3

3

Not 30	Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital

Per 31 december

Antal aktier

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet
kapital

Summa

16 470

1 647

428 129

429 776

Balanserna har inte förändrats sedan 1 januari 2010 varför inga jämförelsesiffror presenteras. Kvotvärdet för aktien är 100 kr.
Not 31	Aktierelaterade ersättningar
Under not 9 kan läsas mer om incitamentsprogrammet.
Förändringar i antalet utestående personaloptioner och deras lösenpris är som följer:
Koncernen

2011
Lösenpris i kr per
aktie

Per 1 januari
Per 31 december

125

2010
Personaloptioner
(tusental)

Lösenpris i kr per
aktie

Personaloptioner
(tusental)

39,5

125

39,5

39,5

39,5

Något utnyttjande av tilldelade optioner har inte skett under 2011 eller 2010.
Utestående personaloptioner vid årets slut har förfallodatum 2013-11-03.
Det vägda genomsnittliga verkliga värdet för optioner som tilldelades under 2009 har fastställt med hjälp av Black-Scholes värderingsmodell. Viktiga indata i modellen var
bedömt vägt genomsnittligt aktievärde på tilldelningsdagen, lösenpris, volatilitet, förväntad utdelning, förväntad löptid på optionerna på 4 år och årlig riskfri ränta på 2,6 %.
Volatiliteten är satt till 30 % i kalkylen. Mot bakgrund av att de anställda har betalat marknadsmässig premie för optionerna har ingen kostnad uppstått i bolaget.
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Not 35 Ställda säkerheter

Not 32	Övriga avsättningar
2011

2010

Garantier

Garantier

Redovisat i resultaträkningen:

15

560

– återförda outnyttjade belopp

-15

-545

0

15

Koncernen

2011

2010

45 000

45 000

45 000

45 000

Moderföretaget

2011

2010

Moderföretaget

Inga

Inga

2011

2010

Inga

Inga

2011

2010

Inga

Inga

Fastighetsinteckningar
Koncernen totalt

Per 1 januari

Per 31 december

Koncernen

Not 36	Ansvarsförbindelser

Avsättningarna består av:
2011

2010

Kortfristig del

-

15

Summa

0

15

Koncernen
Koncernen totalt

Moderföretaget

Avser garantiavsättning för detektorer.

Moderföretaget totalt
Not 33	Övriga skulder
Koncernen

2011

2010

Löneskatt

13 821

-

Personalens källskatt

12 010

-

Sociala avgifter

11 932

-

Momsskuld

13 242

16 529

1 211

2 663

Medel för omstrukturering
Kvarstående medel

Not 37 Åtaganden
Investeringsåtaganden
Åtaganden avseende operationell leasing
Koncernen och moderföretaget leasar olika typer av fordon, maskiner och kontorsutrustning enligt uppsägningsbara/ej uppsägningsbara operationella leasingavtal.
Framtida leasingavgifter för icke uppsägningsbara operationella leasingavtal
förfaller till betalning enligt följande:
Koncernen

2011

2010
3 028

2 600

2 600

10 245

43 900

65 061

65 692

Moderföretaget

2011

2010

Medel för omstrukturering

1 211

2 663

Moderföretaget

Kvarstående medel

2 600

2 600

Inom ett år

324

247

4 135

5 510

Övriga poster
Koncernen totalt

Övriga poster
Moderföretaget totalt

2011

2010

906

1 036

Personalrelaterade poster

80 105

68 835

Förutbetalda projektbidrag

87 352

89 380

8 059

11 350

176 423

170 601

Förutbetalda intäkter

Övriga poster
Koncernen totalt

Moderföretaget

2011

2010

Personalrelaterade poster

900

783

Övriga poster

308

907

1 208

1 690

Moderföretaget totalt

3 415
3 123

4 095

Koncernen totalt

6 538

7 123

Kostnader för operationell leasing i koncernen har under räkenskapsåret uppgått till
3 335 (2 146) tkr.
2011

94

39

130

143

224

Senare än ett men inom fem år
Moderföretaget totalt

2010

104

Kostnader för operationell leasing i moderföretaget har under räkenskapsåret
uppgått till 121 (129) tkr

Not 34 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen

Inom ett år
Senare än ett men inom fem år

Not 38	Övriga ej likviditetspåverkande poster
Koncernen
Resultatandel från Intresseföretag
Avsättningar
Övrigt

2011

2010

-7 865

-11 145

90

-3 678

314

2 797

Koncernen totalt

-7 461

-12 026

Moderföretaget

2011

2010

-141

-141

63

65

-78

-76

Avsättning
Övrigt
Moderföretaget totalt

rise holding | års- och koncernredovisning 2011 143

Not 39	Transaktioner med närstående
Staten äger 100 % av moderföretagets aktier och har bestämmande inflytande över koncernen. Andra närstående parter är samtliga
personer i styrelsen för moderföretaget och företagsledningen.
Följande transaktioner har skett med närstående:
Ersättning till ledande befattningshavare
Ledande befattningshavare har erhållit följande ersättningar:
2011

2010

Löner och andra kortfristiga ersättningar

2 357

2 437

Summa

2 357

2 437

Riktlinjer		
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Utöver styrelse- och utskottsarvode har Yngve
Stade erhållit arvode för särskilt uppdrag som ordförande i valberedningen för SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB med 52 800
kr. Del av ersättningen avser 2010 men har utbetalats 2011.
Till ledningen har bolagsstämman beslutat om följande riktlinjer avseende ersättning.
Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, övriga förmåner samt pension.
Med andra ledande befattningshavare avses den person som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen.
Koncernledningens sammansättning, består av verkställande direktör Peter Holmstedt och fram till mars 2010 av vice verkställande
direktör Mats Bergh.
Pensionsförmåner samt övriga förmåner till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgår som del av den
totala ersättningen. Med övriga förmåner avses bilförmån.
Ersättning och övriga förmåner 2011

Namn
Yngve Stade, styrelsens ordförande
Lars Erik Fredriksson, styrelseledamot

Lön, RU- och
styrelsearvode

Övriga förmåner

Pensionskostnad

Summa

176 333

-

-

176 333

-

-

-

0

Thomas Johannesson, styrelseledamot

69 000

-

-

69 000

Anna Hultin Stigenberg, styrelseledamot

49 000

-

-

49 000

Pia Sandvik Wiklund, styrelseledamot

49 000

-

-

49 000

Marie Westrin, styrelseledamot

33 333

-

-

33 333

Madeleine Cæsar, styrelseledamot

15 667

-

-

15 667

Peter Holmstedt, verkställande direktör
Summa

1 964 800

63 998

589 966

2 618 764

2 356 933

63 998

589 966

3 010 897

Lön, RU- och
styrelsearvode

Övriga förmåner

Pensionskostnad

Summa

164 200

-

-

164 200

Ersättning och övriga förmåner 2010

Namn
Yngve Stade, styrelsens ordförande

-

-

-

0

Thomas Johannesson, styrelseledamot

Lars Erik Fredriksson, styrelseledamot

60 333

-

-

60 333

Anna Hultin Stigenberg, styrelseledamot

47 000

-

-

47 000

Pia Sandvik Wiklund, styrelseledamot

47 000

-

-

47 000

Madeleine Cæsar, styrelseledamot

53 667

-

-

53 667

Christer Berggren, styrelseledamot

22 333

-

-

22 333

Peter Holmstedt, verkställande direktör

1 792 880

61 624

553 508

2 408 012

Mats Bergh, vice verkställande direktör

249 600

Summa

Not 40 Händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser efter balansdagen.

144 rise holding | års- och koncernredovisning 2011

2 437 013

61 624

89 060

338 660

642 568

3 141 205

Koncernens resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman
2012-04-24 för fastställelse.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har
upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de
antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en
rättvisande bild av moderföretagets ställning och resultat.
Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderföretaget ger en rättvisande
översikt över utvecklingen av koncernens och moderföretagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som
moderföretaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
Stockholm 2012-03-16

Yngve Stade
Styrelseordförande

Peter Holmstedt
Verkställande direktör

Lars Erik Fredriksson
Styrelseledamot

Anna Hultin Stigenberg
Styrelseledamot

Thomas Johannesson
Styrelseledamot

Pia Sandvik Wiklund
Styrelseledamot

Marie Westrin
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2012-03-16
PricewaterhouseCoopers AB

Olof Enerbäck
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB, org.nr 556179-8520
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen
för RISE Research Institutes of Sweden Holding AB för år
2011. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i
den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 104-145.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen och en koncernredovisning
som ger en rättvisande bild enligt internationella redovisningsstandarder IFRS, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen, och för den interna kontroll som styrelsen
och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte
innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och
koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har
utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi
följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för
att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka
åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget
upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att
ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder
som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i
bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper
som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en
utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella
ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella
resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen,
och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med
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årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den
31 december 2011 och av dess resultat och kassaflöden enligt
internationella redovisningsstandarder, såsom de antagits
av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och
koncernen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för RISE Research
Institutes of Sweden Holding AB för år 2011.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
förvaltningen enligt aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och
om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi
utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden
i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot
bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm den 16 mars 2012
PricewaterhouseCoopers AB
Olof Enerbäck
Auktoriserad revisor
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RISE Research Institutes of Sweden Holding AB
Box 3072, 103 61 Stockholm
Besök Mäster Samuelsgatan 60
Tel 08-56 64 82 50
info@ri.se
www.ri.se
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