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RISE Research Institutes of Sweden är en grupp industriforskningsinstitut som med forskningsexcellens och 
framsynthet skapar nytta och konkurrenskraft i både små och stora företag. RISE-gruppens innovationer driver 
tillväxt och stödjer omställningen till hållbar utveckling i hela samhället. I RISE-gruppen ingår SP Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut AB (SP), Swedish ICT Research AB (Swedish ICT), Swerea AB (Swerea) och 
Innventia AB (Innventia). 

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB (RISE Holding) är statens ägarbolag för industriforskningsinstitut. 
Bolagets uppgift är att samla den svenska institutssektorn och stärka dess roll i innovationssystemet genom effektiv 
ägarstyrning och arbete med struktur-, effekt- och finansieringsfrågor. Årligen mottar RISE Holding medel från 
staten för strategisk kompetensutveckling vilka ska investeras i samtliga bolag i RISE-gruppen, det vill säga 
SP, Swedish ICT, Swerea och Innventia. Medlen investeras utifrån samma investeringskriterier oavsett ägarandel. 
Bokslutskommunikén omfattar information avseende både den legala koncernen, RISE-koncernen, och samtliga 
institut, RISE-gruppen. För definitioner och detaljer om ägandet se sidan 16. 

 

RISE-gruppen 

Fjärde kvartalet − oktober-december 2012 Helåret − januari-december 2012 

 Omsättningen uppgick till 804 (774) mkr  Omsättningen uppgick till 2 630 (2 491) mkr 
 Rörelseresultatet uppgick till 63,9 (27,8) mkr  Rörelseresultatet uppgick till 18,3 (53,1) mkr 
 Resultat efter skatt uppgick till 60,5 (23,3) mkr  Resultat efter skatt uppgick till 24,8 (52,7) mkr 
 SK-medel uppgick till 113 (108) mkr  SK-medel uppgick till 455,7 (452,2) mkr 

 
Om inte annat framgår avser kommentarer och beloppsuppgifter perioden oktober-december 2012 samt januari-december 2012. Föregående års 
jämförelsesiffror inom parentes. 

Hänt under perioden 
Forsknings- och innovationspropositionen med förslag till fortsatt förstärkning av RISE-instituten lades fram den 
11 oktober 2012.  

Den nationella innovationsstrategin presenterades den 11 oktober 2012. 

Hänt efter periodens utgång 
SP Process Development i Södertälje, en ny verksamhet inom RISE-gruppen, invigdes den 4 februari 2013. 
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VD har ordet 

Den samlade tillväxten i RISE-gruppen fortsätter och under 2012 
ökade omsättningen jämfört med föregående år med knappt 6 % 
eller till 2 630 (2 491) mkr. Tillväxten är fortfarande något 
dämpad, dels på grund av det fortfarande något osäkra 
marknadsklimatet, dels på grund av de omställningsåtgärder som 
pågår inom Swedish ICT och som nyss avslutats inom Innventia. 
SP och Swerea har en fortsatt tillfredsställande tillväxt. 

Fjärde kvartalet är normalt ett säsongsmässigt starkt kvartal för 
RISE-gruppen, vilket visas i det starka rörelseresultatet 63,9 (27,8) 
mkr. För helåret 2012 är rörelseresultatet dock blygsamma 18,3 
(53,1) mkr.  

Resultatförsämringen jämfört med förra året beror i första hand på 
omställningsåtgärderna i Innventia och Swedish ICT, där 

åtgärdsprogrammen inom Innventia avslutats under 2012 och inom Swedish ICT avslutas under 2013. Själva 
kostnaderna för programmen belastar årets resultat för Swedish ICT (merparten av Innventias kostnader belastade 
resultatet 2011). För Swedish ICT är det främst den strukturella förändringen där IMEGO AB:s verksamhet förts 
över till Acreo Swedish ICT AB men även investeringar inom IRnova AB avseende utveckling av nya produkter som 
än så länge ger en negativ resultatpåverkan. Under året har IRnova AB tagit in externt kapital för att utveckla de 
nya produkterna. 

Tillväxtstrategin för SP påverkar resultatnivån något, medan omsättningen ligger på en tillfredställande nivå. 
Swerea flyttade en stor del av sin verksamhet till Kista under andra kvartalet 2012. Detta har påverkat resultatet 
för året negativt genom framför allt lägre debiterad volym och debiteringsgrad, medan tillväxten har varit god.  

Bedömningen för 2013 är att tillväxten totalt sett fortsätter i ungefär samma takt samt att RISE-gruppen når ett 
samlat positivt resultat som överstiger 2012 års resultat, givet att inget oförutsett sker vad avser den ekonomiska 
utvecklingen i Sverige, Europa och Asien, speciellt vad avser Kina. 

Det ekonomiska läget i Sverige och Europa är fortfarande svårbedömt även om vissa tecken finns på att botten är 
nådd. Krisen har pågått i snart fyra år och Sverige verkar stå emot den ekonomiska turbulensen i omvärlden bättre 
än väntat, även om varselnivån förväntas bestå under 2013. Osäkerheten i Europa, främst avseende Spanien, 
Italien och Grekland, består dock och vi måste ha en fortsatt beredskap inför hur den utvecklingen påverkar 
näringslivet i Sverige och därmed våra kunder. 

I dessa orostider är det dock glädjande att kunna konstatera att RISE-gruppen fortsätter att utvecklas med siktet 
mot framtiden. RISE-instituten investerar och ställer om för att bättre kunna möta de framtida behoven hos 
näringsliv och offentlig verksamhet vad gäller innovationer och forskningsbaserade lösningar på olika typer av 
problem, inte minst utmaningarna inom energi, klimat och miljö. Här spelar statens satsningar genom investering i 
SK-medel för institutssektorn en mycket stor roll. Forsknings- och innovationspropositionen som förväntas beslutas 
av riksdagen under tidig vår innebär en fortsatt förstärkning av RISE-instituten. Vi kan med glädje konstatera att vi 
fått gehör för att forskningsinstituten inom RISE spelar stor roll för svenskt näringsliv.  

 
Peter Holmstedt 
Verkställande direktör, RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 
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Investering i strategisk kompetensutveckling 

Syftet med de strategiska kompetensmedlen till industriforskningsinstituten inom RISE-gruppen är att 
institutsgruppen 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 såväl organisatoriskt som i verksamheten och därigenom uppnå ökad 
effektivitet. 

Medel för strategisk kompetensutveckling omfattar samtliga bolag i RISE-gruppen, det vill säga SP, Swedish ICT, 
Swerea och Innventia, och utgår ifrån samma fördelningsvillkor oavsett ägarandel. Fördelningen görs med 
definierade kriterier utgående från institutens operativa omsättning. Det är respektive instituts styrelse som 
ansvarar för prioritering och användning av kompetensmedel på basis av institutens strategier. Stöd till 
struktursatsningar beslutas för varje enskilt projekt av RISE Holdings styrelse.  

De medel som RISE Holding erhållit för helåret 2012 är 473 (468) mkr. Styrelsen i RISE Holding har beslutat 
fördela 434 (430) mkr för strategisk kompetensutveckling (SK-medel) och 22 (22) mkr för strukturutveckling 
(strukturmedel) och 17 (16) mkr som driftmedel till moderbolaget RISE Holding.  

Under året har 14 strukturmedelsbeslut fattats om totalt 21 800 tkr. Resterande 200 tkr kommer att fördelas 
2013. Dessa beslut representerar väl det strategiska arbete som sker inom RISE-gruppen för att utveckla 
strukturen. De viktigaste satsningarna utgörs av samarbetsprojekt som syftar till att samla institutsstrukturen 
ytterligare. En gemensam informationssökningstjänst har upphandlats. Samarbete inleds på livsmedels- och 
förpackningsområdet för att finna tillämpningar för nanocellulosa, med två projekt på transportområdet, med ett 
projekt för trä och skogsråvara och med projekt inom automation.  

Genom ett antal strukturprojekt som beslutats i år har RISE-gruppens närvaro stärkts såväl i Lund och Linköping 
som vid KTH:s campus i Kista, bl.a. med målsättningen att utveckla kontakterna med lärosätena. I juni fattades ett 
beslut om att stödja en etablering av institutsverksamhet i Västerås (Swedish ICT) i samverkan med Mälardalens 
högskola och näringslivet i regionen. 

Demonstratorer är en viktig del av institutens erbjudande. Strukturmedel används för att utveckla dessa, bl.a. 
AstaZero, demonstrator för aktiv trafiksäkerhet.  

 

Strukturmedel  2012 2011 

Samarbetsprojekt 7 650 6 750 

Internationellt 0 3 650 

Struktur 8 150 6 800 

Demonstratorer 6 000 4 800 

  21 800 22 000 

 

 

 

Strategiska kompetensmedel redovisas i RISE Holdings balansräkning och ej i resultaträkningen. Endast driftmedel 
och finansiella intäkter påverkar resultaträkningen på intäktssidan. I dotterbolag/intresseföretag redovisas 
strategiska kompetensmedel i bolagens resultaträkningar. 

  

 

Samarbetsprojekt

Struktur

Demonstratorer



RISE Research Institutes of Sweden Holding AB | Org nr 556179-8520 

Bokslutskommuniké 2012 sid 4 (17) 

Omsättning och resultat RISE-gruppen 
RISE-gruppens omsättning har ökat under perioden oktober-december jämfört med samma period föregående år. 
Omsättningen uppgick till 804 (774) mkr, en ökning med 4 %, och resultatet efter skatt uppgick till 60,5 (23,3) 
mkr. 

RISE-gruppens omsättning har ökat under perioden januari-december jämfört med samma period föregående år. 
Omsättningen uppgick till 2 630 (2 491) mkr, en ökning med knappt 6 %, och resultatet efter skatt uppgick till 
24,8 (52,7) mkr. 

Finansiell ställning RISE-gruppen 
Bolagens likviditet är god. Kassa och bank, samt kortfristiga placeringar uppgick på balansdagen till 713 (772) 
mkr, varav RISE Holding 9,8 (8,5) mkr.  

Nyckeltal RISE-gruppen 
Period januari-december 2012 (2011) 

 Soliditet 58 % (59 %) 
 Avkastning på eget kapital neg (3,6 %) 
 Kassalikviditet 156 % (153 %) 

Medarbetare RISE-gruppen 
Antal årsanställda är 2 195 (2 114), varav 34 % (34 %) är kvinnor.  

 

Oktober-december SP SP Sw ICT Sw ICT Swerea  Swerea  Innventia Innventia 
RISE 

Holding 
RISE 

Holding 

Belopp i tkr 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Omsättning 391 189 344 006 124 928 121 016 179 350 184 202 104 743 120 981 3 862 4 011 

Rörelseresultat 53 063 30 525 -8 007 -6 635 8 092 15 351 11 534 -10 349 -789 -1 138 

Resultat före skatt 54 669 32 564 -7 679 -5 249 10 420 18 563 12 888 -8 256 -534 -70 

Resultat efter skatt 40 036 23 213 -263 -6 557 8 233 14 842 13 039 -8 158 -534 -26 

Likvida medel 283 414 361 964 82 026 71 546 202 515 195 052 135 532 135 279 9 835 8 524 

Eget kapital 583 454 545 143 53 640 76 104 317 641 309 201 112 332 105 471 461 019 460 943 

Balansomslutning 1 007 316 948 130 251 031 255 987 616 407 612 312 241 975 234 644 468 207 467 168 

Soliditet % 58 57 21 30 52 50 46 45 98 99 
Avkastning på eget kapital 
% 27,4 1,1 neg neg 10,4 1,2 46,4 neg neg 0,0 

Rörelsemarginal % 13,6 8,9 neg neg 4,5 8,3 11,0 neg neg neg 

Tilldelade SK-medel 52 176 46 788 19 544 19 360 26 528 26 675 15 238 15 335     

Anställda 1 099 1 018 344 355 527 494 219 241 6 6 

                      

Januari-december SP SP Sw ICT Sw ICT Swerea  Swerea  Innventia Innventia 
RISE 

Holding 
RISE 

Holding 

Belopp i tkr 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Omsättning 1 230 105 1 108 958 429 495 428 633 648 490 604 629 305 609 332 597 16 736 16 181 

Rörelseresultat 46 686 48 926 -34 323 -13 223 2 893 29 420 5 455 -9 892 -2 376 -2 101 

Resultat före skatt 51 814 54 413 -32 896 -8 630 13 732 37 903 7 142 -6 080 76 96 

Resultat efter skatt 37 932 39 316 -29 112 -9 230 9 302 29 102 6 562 -6 832 76 96 

Likvida medel 283 414 361 964 82 026 71 546 202 515 195 052 135 532 135 279 9 835 8 524 

Eget kapital 583 454 545 143 53 640 76 104 317 641 309 201 112 332 105 471 461 019 460 943 

Balansomslutning 1 007 316 948 130 251 031 255 987 616 407 612 312 241 975 234 644 468 207 467 168 

Soliditet % 58 57 21 30 52 50 46 45 98 99 
Avkastning på eget kapital 
% 8,7 7,2 neg neg 3,9 9,4 7,8 neg 0,0 0,0 

Rörelsemarginal % 3,8 4,4 neg neg 0,4 4,9 1,8 neg neg neg 

Tilldelade SK-medel 198 774 196 350 80 974 83 415 111 600 111 625 64 392 60 840     

Anställda 1 099 1 018 344 355 527 494 219 241 6 6 
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Institutens verksamheter  

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 
SP-koncernen är ett internationellt ledande forsknings- och innovationsinstitut med inriktning mot sex 
affärsområden: Energi, Life Science, Samhällsbyggnad, Transport, Informations- och kommunikationsteknik samt 
Risk och säkerhet. Forskning, innovation och tjänster bidrar till värdeskapande i näringslivet och en hållbar 
samhällsutveckling. SP är helägt av RISE Holding. 

Fjärde kvartalet uppvisade en omsättningsökning på 13 % jämfört med 2011. Omsättningen för helåret 2012 blev 
1 239 mkr, en ökning med ca 11 %, vilket är något bättre än budget. 

Resultatet före skatt efter tolv månader uppgår till 51,8 (54,4) mkr, vilket är i paritet med koncernens budget för 
2012. Koncernen har trots en kraftig tillväxttakt lyckats hålla en resultatnivå som förväntat. 

Under 2012 har utvecklingen i omvärldsekonomin varit långsam och effekterna av en annalkande lågkonjunktur 
blev allt tydligare under hösten 2012. En minskad aktivitet hos vissa kundsegment har därför observerats under 
andra halvan av 2012. Detta har dock inte har haft någon större påverkan på koncernen som helhet eftersom 
nedgången kunnat kompenseras med uppgång inom andra områden, till exempel verksamheter och projekt som är 
kopplade till energi & miljö. 

SP-koncernens fokus på tillväxt gör att man fortsätter arbetet med att genomföra rekryteringar av personal med hög 
kompetens. Fokusering på att utveckla och rekrytera toppkompetens är nödvändig för att ytterligare stärka SP:s 
position som internationellt ledande institut. 

Höjdpunkter under året 
För att klara den kraftiga tillväxten ökade antalet anställda under året med ca 100 till mer än 1 200 personer. SP 
växer över hela landet och inom alla verksamheter.  

Under året togs initiativ till ett antal viktiga nyetableringar: 

• SP-koncernen startar en ny verksamhet i Södertälje, SP Process Development. I spåren av AstraZenecas 
nedläggning av forskningsverksamheten i Södertälje ses en möjlighet att ta vara på den kompetens och 
instrumentering som finns och erbjuda detta till svensk och internationell processindustri.  

• Finansieringen av mångmiljonbygget AstaZero, en bana för aktiv trafiksäkerhet, blev klar under året och 
byggnationen kom igång under september. Banan, som ägs gemensamt av SP och Chalmers med SP som 
majoritetsägare (fr o m 2013), kommer att stå färdig i mitten av 2014. 

• Etableringen i Lund har intensifierats och antalet medarbetare uppgår nu till 30. Inom ett par år räknar 
man med att vara över 50 personer. Från och med februari 2013 finns SP i nya lokaler i Ideon Gateway, 
som finns mitt i Ideon med Lunds Universitet, ESS och Maxlab IV i omedelbar närhet. 

• SP:s första utlandsetablering skedde i Köpenhamn i februari, med testlaboratorieverksamhet inom EMC, 
klimat- och mekanisk testning. Tillsammans med satsningen i Lund utgör etableringen en viktig länk i att 
utveckla verksamheten i Öresundsområdet. 

En nyckelfaktor i koncernens erbjudande till sina kunder är att effektivt kunna utnyttja den breda kompetens som 
finns inom organisationen. Med detta som utgångspunkt har sex affärsområden etablerats under året: Energi, Life 
Science, Samhällsbyggnad, Transport, Informations- och kommunikationsteknik samt Risk och säkerhet. Vidare har 
kompetenserna inom kemiområdet slagits samman till en organisation. Detta gör att SP nu kan erbjuda marknaden 
en internationellt slagkraftig kemiverksamhet med närmare 200 medarbetare och välutrustade laboratorier. 

SPs totala projektvolym i EU-projekt uppgick till nästan 100 mkr. SP deltar i ett 80-tal projekt, varav SP 
koordinerar 15. Bland projekten kan nämnas LEAF, som syftar till att utveckla båtbottenfärger som är mindre 
skadliga för miljön än de färger som används idag, och CheeseCoat, som avser att utveckla en mager mozzarellaost 
med samma egenskaper, smak och konsistens som hos fet ost. Under året utsågs SP också till värd för det 
Mistrafinansierade programmet Closing-the-loop som drivs för resurseffektivare materialanvändning. SP leder också 
programmet BeLivs, finansierat av Energimyndigheten och branschen, som syftar till att utveckla energieffektiva 
butiker. 

www.sp.se 

  

http://www.sp.se/


RISE Research Institutes of Sweden Holding AB | Org nr 556179-8520 

Bokslutskommuniké 2012 sid 6 (17) 

Swedish ICT Research AB 
Swedish ICT är ägare till fyra forskningsinstitut. Gruppens roll är att verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att 
bidra till ökad konkurrenskraft och förnyelse i näringsliv och samhälle samt förbättrad livskvalitet. Verksamheten 
ska bedrivas inom strategiskt valda ICT-områden (Informations- och kommunikationsteknik). RISE Holding äger 
60 % av Swedish ICT. Resterande del, 40 %, ägs av ägarföreningar inom näringslivet. 

Omsättningen i koncernen uppgick 2012 till 429 (429) mkr med ett resultat före skatt på -32,9 (-25,8) mkr. 
Resultatet har belastats med strukturkostnader på totalt -28,4 mkr kopplade till IMEGO AB:s fusion med Acreo 
Swedish ICT AB (-19,7 mkr) samt utvecklingskostnader hos IRnova AB (-8,7 mkr). Under året har IRnova AB tagit 
in kapital om 13,1 mkr från en extern finansiär för produktutveckling.  

Strategiska initiativ under 2012 
Under 2012 genomfördes en omfattande utveckling av affärsplanen för Swedish ICT-gruppen och en ny grafisk 
profil lanserades. Syftet med en ny grafisk profil för hela Swedish ICT är att stärka kopplingen mellan bolagen, 
förtydliga Swedish ICT:s hela erbjudande, öka synligheten och i förlängningen kännedomen genom ökad närvaro. 
För att öka Swedish ICT:s relevans för dess målgrupper kompletterades erbjudandet med affärsområden.  

Grunden för etablering av affärsområdena är att ICT (Informations- och kommunikationsteknik) utgör en viktig 
komponent i att hitta lösningar på våra gemensamma samhällsutmaningar och att gruppen har starka erbjudanden 
som inkluderar flera av kompetenserna inom ICT. Utifrån industrins och samhällets utmaningar, behov och 
möjligheter har följande affärsområden etablerats: 

 eHälsa  Säkerhet 
 Smart Energi  Internet och Telecom 
 Hållbar Mobilitet  Upplevelse och Livskvalitet 
 SME Development  Automation och Industriella processer 

Satsningen på affärsområden sker genom interna medel och stärks av de projekt Swedish ICT erhöll under 2012 i 
VINNOVAS program Utmaningsdriven Innovation (UDI). 

Höjdpunkter under året 
Under 2012 rönte Swedish ICT stor framgång i VINNOVAS utlysning Utmanings Driven Innovation (UDI). Swedish 
ICT deltar nu i 13 st UDI-projekt, varav 9 st leds av Swedish ICT. De UDI-projekt som Swedish ICT har idag 
motsvarar en projektvolym på ca 30 mkr 2012 och ca 40 mkr 2013. Arbetet inom dessa projekt är i stor 
utsträckning direkt användbart inom de nyetablerade affärsområdena.  

Swedish ICT fortsätter att stärka sin regionala närvaro. Verksamheten inom IT-säkerhet med säte i Lund växte 
under 2012 med 50 % och ny verksamhet etablerades i Västerås och Karlstad. I Västerås är fokus på automation 
och industriella processer i nära samverkan med Mälardalens högskola och Automation Region. I Karlstad är fokus 
tjänsteutveckling tillsammans med Karlstads universitet med inriktning på upplevelse och lärande.  

Swedish ICT:s roll som en neutral aktör som får parter att samverka över branschgränserna har under 2012 visat 
sig extra tydligt med innovativa lösningar för t.ex. elbilsladdning tillsammans med Volvo Personvagnar Sverige AB, 
Göteborg Energi AB och Göteborgs Stad, nya tjänster och produkter för smart energianvändning och en hållbar 
kommunikationsinfrastruktur i Norra Djurgårdsstaden och de fortsatta framgångarna med Visualiseringsbordet där 
både Stockholms Stad och Göteborgs Stad nu använder verktyget för framtida stadsutveckling och 
medborgarinvolvering.  

Swedish ICT ser också en efterfrågan på testbäddar och labb med ett speciellt intresse för Acreo Tryckt Elektroniks 
verksamhet i PEA, Printed Electronics Arena, som under 2012 hade över 50 unika kundbesök; från 
konsumentorienterade företag inom reklambranschen till industripartners från pappersindustrin.  

Internationell närvaro 
Under hösten tecknades ett samarbetsavtal mellan Swedish ICT och SENAI Institute of Innovation i Brasilen.  

Under året har en studie som genomförts av Acreo Swedish ICT på samhällsekonomisk nytta med fiberinvesteringar 
fått stor uppmärksamhet i EU, inte minst då den lyfts fram av den danska regeringen när de tittar på strategi för 
fiberutveckling i landet. 

I ett samarbete mellan Interactive Institute Swedish ICT och British Museum togs besöksupplevelsen till nya nivåer 
med hjälp av Visualiseringsbordet då världens äldsta mordgåta fick en lösning. 

www.swedish-ict.se 

  

http://www.swedish-ict.se/
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Swerea AB 
Swerea består av fem forskningsinstitut som skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom material-, 
process-, produkt- och produktionsteknik. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och andra kunder. 
Bolaget ska också arbeta för att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. RISE 
Holdings ägarandel är 42,8 %. 

Swerea-koncernen fortsätter att växa lönsamt. Sedan koncernens bildande 2005 har Swerea vuxit lönsamt varje år. 
För 2012 uppgick omsättningen till 650 mkr, en ökning med 7,3 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet 
blev 2,9 mkr och resultat före skatt 13,7 mkr. Antalet anställda har ökat till 527 (+5 %).  

Både näringslivsintäkter och offentliga intäkter har ökat. Swerea har trots en kärv konjunktur ökat 
näringslivsintäkterna till 380 mkr (+12 %). Det visar att Swerea har forskningstjänster som är attraktiva för 
industrin och att man är en viktig samarbetspartner i tuffa tider. Som exempel kan nämnas det flerårsprojekt som 
Swerea erhållit från Airbus, där Swerea SICOMPs internationella spetskompetens inom fiberkompositer utnyttjas. 
Europa är hemmamarknad, men Swerea har också samarbetspartners i Asien, Nord- och Sydamerika samt 
Australien. 

Höjdpunkter under året 
Swerea genomför sin forskning i nära samarbete med såväl industrin som med den akademiska världen. Strategiska 
samarbetsavtal är viktiga. Forskningsnätverken som medarbetarna deltar i är både nationella och internationella 
och forskningsprogrammen inom det europeiska samarbetet är viktiga för kunskapsuppbyggnaden. Swerea deltar i 
103 EU-projekt, varav Swerea koordinerar 20. Att Swerea blir mer känt internationellt märks inte bara genom en 
ökande internationell verksamhet utan också genom att fler forskare från hela världen söker sig till koncernen. Av 
de forskare som anställts till den svenska verksamheten är 18 % utlandsrekryteringar. 

Under året har flera offensiva satsningar gjorts för att både stärka kunderbjudande och närvaron hos viktiga kunder. 
Den största satsningen är Swerea KIMABs flytt till nya lokaler i Kista vilket ger bättre möjligheter att fortsätta 
satsningen på experimentella och virtuella tekniker, inte minst test- och demonstrationsanläggningar. Swerea 
SICOMP har öppnat en filial i Linköping för att stärka samarbetet i första hand med rymd- och flygindustrin men 
också med kopplingar mot fordonsindustrin. I Oslo har Swerea IVF öppnat ett kontor med tonvikt på textil FoU och 
produktions- och processutveckling särskilt för lättviktskonstruktioner i nära samarbete med norska institut. 

Swerea arbetar mycket tillsammans med små och medelstora företag (SMF). Eftersom SMF är en mycket 
inhomogen grupp spänner verksamheten över ett vitt fält; från rådgivning, utbildning och utveckling till forskning. 
Särskilt kan nämnas Swerea IVF:s företagsutveckling inom Produktionslyftet, som fortsätter ytterligare en 
tvåårsperiod med stöd från Vinnova, och Swerea SWECAST och Swerea IVF:s företagshjälp med energieffektivitet, 
ENIG – energieffektivitet i grupp, med stöd från Energimyndigheten. Swerea SWECAST har också fått förtroendet 
att starta ett regionalt Energikontor på uppdrag från Energimyndigheten, Regionförbundet, Landstinget och 
Länsstyrelsen i Jönköping. Kontoret arbetar med miljödriven affärsutveckling i företag och för energieffektiv drift av 
lokaler och fastigheter. 

Den internationella verksamheten ökar med både större närvaro hos samarbetspartners och med egna kontor. I 
Frankrike växer verksamheten inom kärnområdena tillämpad korrosion inom fordon, olja & gas och infrastruktur. 
Swerea KIMAB är världsledande inom dessa områden. Inom stålområdet har Swerea MEFOS stora unika 
demonstrationsanläggningar använts i flera internationella projekt; både inom och utom Europa för att minimera 
energianvändning och miljöbelastning.  

www.swerea.se 

 
  

http://www.swerea.se/
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Innventia AB 
Innventias forsknings- och innovationsverksamhet inom pappersområdet sträcker sig längs hela värdekedjan från 
massafiber och pappersutveckling till färdig förpackning. En viktig del av verksamheten är arbetet med nya 
material och biobränslen. RISE Holdings ägarandel är 29 %. 

Innventia-koncernen redovisar intäkter för helåret på 307,1 (333,3) mkr. Rörelseresultat är 5,5 (-9,9) mkr. 
Föregående år belastades rörelseresultatet av en avsättning för omstruktureringskostnader på 20 mkr. Resultatet 
före skatt är 7,1 (-6,1) mkr.  

Omstruktureringsåtgärderna som genomfördes under första halvåret har inneburit en stabilisering av företagets 
lönsamhet och andra halvåret visade ett rörelseresultat på 11,8 (5,6) mkr. Antalet genomsnittligt anställda i 
koncernen under året var 219 (227). Periodens investeringar uppgår till 7,6 (11,5) mkr. 

Förutsättningarna för år 2013 får anses osäkra bl. a med anledning av konjunkturen i skogsindustrin där 
omstruktureringar i Norden pågår kontinuerligt. Särskilt tydligt är detta exempelvis för produkten tidningspapper. 
Innventia bedömer att marknadssituationen för 2013 blir något sämre än den var 2012. 

Höjdpunkter under året 
Innventias omstrukturering under 2012 gjordes i huvudsak för att möta marknadens delvis förändrade krav och 
inriktning mot nya forskningsområden vilket gör oss till en starkare forskningssamarbetspartner. De nya 
forskningsagendorna, kommande strategiska innovationsområden och fokus på demonstrationsanläggningar 
kommer dessutom att stärka verksamhetens möjligheter. För Innventia ligger huvudfokus under 2013, dels på 
ökade insatser med internationalisering, dels på att kraftsamla inom de definierade fokusområdena, vilka kommer 
att förstärkas med ytterligare specialister.    

I mitten av september fick Innventia ett nytt tillskott till FEX i form av en s.k. toppformer som levererats av Andritz. 
I dagsläget avvattnas pappersbanan på planviran nedåt, men med hjälp av toppformern kan avvattningen ske både 
uppåt och nedåt, vilket ger ett mer symmetriskt papper och ökar avvattningskapaciteten. I slutet av året sattes 
formern in på plats på FEX. Många bruk har installerat toppformningsenheter i sina planviramaskiner för att öka 
produktionen och kvaliteten på sina produkter. Det finns därför ett intresse från industrin att arbeta med denna typ 
av utrustning, varför toppformern är ett viktigt tillskott som ökar flexibiliteten och gör det möjligt att genomföra fler 
typer av uppdrag åt Innventias kunder. 

För att erbjuda kunderna helhetslösningar inom test och provning avseende miljötålighet har Innventia tecknat ett 
samarbetsavtal med det danska företaget DELTA. Samarbetet gäller divisionen Test & Consultancy inom DELTA 
och Innventias provningsverksamhet i Kista. 

Den 4-5 oktober höll näringslivsgruppen SUW (The International Development Group for Corrugated Board) det 
44:e årsmötet i Älmhult. Temat denna gång var "Corrugated packaging standards and foresight study" och i år var 
det 33 deltagare från 7 länder och 13 företag som var med på mötet som öppnades av ordföranden Ronald 
Bredemo, Smurfit Kappa Paper Division. 

I oktober deltog Innventia i två konferenser/mässor, dels Scanpack i Göteborg med både monter och föredrag, dels 
i den med VTT samarrangerade Nordic Wood Biorefinery Conference, den fjärde i ordningen och denna gång i 
Helsingfors. 

Innventia har fr o m oktober en ny avtalskund i form av USA-baserade Evergreen Packaging. De går in retroaktivt i 
fyra kluster, hemmahörande i alla tre affärsområdena, från 1 januari 2012. 

Under fjärde kvartalet 2012 lade fyra Innventia-anställda fram en doktorsavhandling och tre tekn.lic-avhandlingar. 
Helena Halonen disputerade med doktorsavhandlingen ”Structural changes during cellulose composite processing” 
där arbetet skett i samverkan med Wallenberg Wood Science Centre vid KTH-Chalmers. Mikael Ankerfors lade fram 
sin licenciatavhandling “Microfibrillated cellulose: Energy-efficient preparation techniques and key properties” vid 
KTH. Caroline Hyll presenterade sin licentiatavhandling “Infrared emittance of paper – method development, 
measurements and application” vid KTH. Ylva Nordström lade fram sin licentiatavhandling med “Development of 
softwood kraft lignin based carbon fibers” vid Luleå tekniska universitet. 

www.innventia.com 

  

http://www.innventia.com/
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Omvärldsanalys och framtidsutsikter 
RISE-gruppen följer marknadens och omvärldens signaler aktivt och kontinuerligt, i syfte att tidigt kunna 
identifiera om det generella konjunkturläget förändras och på så sätt får påverkan på verksamheterna. Orderingång 
och beläggning fortsätter att vara relativt god, men vår beredskap för förändringar i omvärlden har förbättrats. 

Under 2012 har utvecklingen i omvärldsekonomin varit svag, speciellt avseende Europa, och effekterna av en allt 
mer annalkande lågkonjunktur blev tydligare under hösten 2012. Vi ser ingen omedelbar förändring nu under 
början av 2013, utan konjunkturutvecklingen bedöms vara fortsatt svag under första halvåret och sannolikt också 
en bit in i det andra, vilket betyder att vi kan se en återhämtning tidigast mot slutet av 2013. Utanför Europa syns 
emellertid tecken på att tillväxten är på väg att ta lite fart, speciellt avseende USA och Kina, även om nivåerna är 
lägre än innan inbromsningen slog till. 

Den ekonomiska basen i RISE-gruppens verksamheter är ett antal stora svenska industriföretag. De har påverkats 
av den globala konjunkturavmattningen men än så länge har detta inte i någon större utsträckning märkts för 
instituten vad avser orderingång och befintliga affärer. Däremot kan företagens långsiktigt strategiska utveckling 
komma att påverka institutens utveckling och vice versa.  

Sveriges attraktionskraft måste öka 
I en nyligen publicerad rapport från Svenskt Näringsliv, Hur starkt står Sverige, december 2012, konstateras 
följande: Sveriges attraktionskraft måste öka. Undersökningen som rapporten bygger på indikerar att forskningen i 
de internationella storföretagen totalt sett kommer att öka under de närmaste åren. Men den visar också att Sverige 
inte utgör mottagare av dessa ökade investeringar. Sverige ses som måttligt attraktivt jämfört med andra länder. 
Rapporten pekar också på behovet av krafttag för att stärka såväl den svenska forskningens kvalitet som 
tillgängligheten och öppenheten mot näringslivet. Tydliga drivkrafter krävs för nyttiggörande av forskningsresultat 
och samarbete med omgivande samhälle. 

De svenska industriforskningsinstituten inom RISE-gruppen kan här spela en avgörande roll för att stärka den 
svenska attraktionskraften i syfte att attrahera svenska och internationella företag att öka sina 
forskningsinvesteringar i Sverige. Startandet av en ny verksamhet, SP Process Development, i spåren av 
AstraZenecas nedläggning av forskningsverksamheten i Södertälje är ett bra exempel på vad ett institut kan 
åstadkomma i ett sådant sammanhang.  

RISE-gruppen utgör en allt viktigare forsknings- och utvecklingsresurs för näringslivet i Sverige vad avser 
innovationsnära kompetenser. Företagens behov av att komplettera sina FoU-enheter med 
industriforskningsinstitutens unika tjänster och innovationskompetens är ökande inom institutens 
verksamhetsområden. Vi bedömer att näringslivets efterfrågan på institutens kompetenser och tjänster därmed 
kommer att öka framöver och att RISE-gruppens omsättning som en konsekvens av det också kommer att kunna 
öka. RISE-gruppens kompetensförsörjning kommer därför att fortsatt vara en stor utmaning på både kort och lite 
längre sikt. 

Utvärdering av svensk innovationspolitik 
OECD har nyligen publicerat en rapport där svensk innovationspolitik utvärderas. En av OECD:s viktigaste slutsatser 
är att Sverige måste ”förankra” storföretagens forskning i Sverige genom att säkerställa att förutsättningarna för 
stora företag att bedriva FoU i Sverige är så pass bra att det inte är motiverat att flytta utomlands. Vidare så 
konstateras att om Sverige höjer ambitionen skulle vårt land kunna bli så attraktivt att vi även lyckas attrahera helt 
nya investeringar från företag som idag inte bedriver någon FoU-verksamhet i Sverige. En annan av OECD:s 
rekommendationer är att fortsätta satsa på RISE-gruppen som en attraktiv resurs till näringslivet och särskilt till 
små och medelstora företag (SMF).   

Forsknings- och innovationspropositionen från oktober har gett ett kvitto på att regeringen vill fortsätta stärka RISE-
gruppen genom ökade SK-medel, satsningen på test- och demonstrationsanläggningar m.m. för att kunna anta den 
utmaning som beskrivs ovan och ligger framför oss. 

Även EU:s forskningssatsningar och de svenska industriforskningsinstitutens möjligheter att kunna delta i dessa 
spelar en stor och avgörande roll för Europas och därmed Sveriges konkurrenskraft visavi andra kontinenter. För 
perioden 2014 – 2020 är förslaget i Horizon 2020 att öka forsknings- och innovationsinvesteringarna från 55 till 
80 miljarder euro för perioden. Ökningen kan synas stor men utgör endast 8 % av EU:s totala budget. Frågan är 
om det räcker till för att stärka Europas konkurrenskraft så att vi återtar de positioner som vi för närvarande förlorar 
till omvärlden. 
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RISE-koncernen  

RISE Holding var den 31 december 2012 majoritetsägare i dotterbolagen SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
AB (100 %) och Swedish ICT Research AB (60 %) samt delägare i intressebolagen Swerea AB (42,8 %) och 
Innventia AB (29 %).  

 

 

Oktober-december 2012 Januari-december 2012 

 Omsättningen uppgick till 520 (469) mkr  Omsättningen uppgick till 1 676 (1 554) mkr 
 Rörelseresultatet uppgick till 53,2 (26,3) mkr  Rörelseresultatet uppgick till 15,6 (41,5) mkr 
 Resultat efter skatt uppgick till 41,2 (21) mkr  Resultat efter skatt uppgick till 11,1 (38,2) mkr 
  
 
Om inte annat framgår avser kommentarer och beloppsuppgifter perioden oktober-december 2012 samt januari-december 2012. Föregående års 
jämförelsesiffror inom parentes. 

 

 

Väsentliga händelser under perioden 
• Forsknings- och innovationspropositionen med förslag till fortsatt förstärkning av RISE-instituten lades 

fram den 11 oktober 2012.  

• Den nationella innovationsstrategin presenterades den 11 oktober 2012. 

 
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
• SP Process Development i Södertälje, en ny verksamhet inom RISE-gruppen, invigdes den 4 februari 

2013. 
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Resultat och finansiell ställning koncernen 

Omsättning och resultat  
Under perioden oktober-december ökade nettoomsättningen till 520 (469) mkr. Resultat efter skatt uppgick till 
41,2 (21) mkr, varav andelar från intresseföretag 8,9 (3,5) mkr. 

Under perioden januari-december ökade koncernens nettoomsättning till 1 676 (1 554) mkr. Resultat efter skatt 
uppgick till 11,1 (38,2) mkr, varav andelar från intresseföretag 5,6 (7,9) mkr.  

Likviditet, kassaflöde och eget kapital 
Koncernens likviditet är god. Kassa och bank samt kortfristiga placeringar uppgick på balansdagen till 375 (442) 
mkr. Det egna kapitalet uppgick till 806 (782) mkr och koncernens kassaflöde uppgick till -66,8 (-7,2) mkr.  

Investeringar RISE-koncernen 
Investeringar har under perioden januari-december uppgått till 111,5 (90,9) mkr. Därav utgör materiella 
anläggningstillgångar 105,3 (84,8) mkr, finansiella anläggningstillgångar 6 (3) mkr samt immateriella 
anläggningstillgångar 0,2 (3,1) mkr.  

Medarbetare RISE-koncernen 
Antal årsanställda är 1 449 (1 379) varav 33 % (33 %) kvinnor. 

Flerårsöversikt 1) 2012 2011 2010 2009 2) 2008 
Nettoomsättning, mkr 1 676 1 554 1 456 628 343 
Resultat efter fin. poster, mkr 25 54 76 16 20 
Årets resultat, mkr 11 38 58 10 17 
Eget kapital, mkr 806 782 743 642 185 
Balansomslutning, mkr 1 431 1 370 1 287 1 165 367 
Antal årsanställda  1 449 1 379 1 285 1 235 306 
Soliditet, %  54 57 58 55 50 
Avkastning på eget kapital, % 1,4 4,9 7,8 1,6 9,6 
Kassalikviditet, % 154 164 229 161 106 
Rörelsemarginal, % 0,9 2,7 5,3 2,1 4,4 
 
1) I flerårsöversikten ingår moderbolaget RISE Holding, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swedish ICT Research, Swerea 

samt Innventia. De omstruktureringar som skett i koncernen under åren 2004-2009 försvårar jämförbarhet i sifferunderlaget. 
2) SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ingår som dotterbolag från 2 nov 2009. 
 
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 
 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
RISE-koncernens verksamhet är exponerad för ett flertal risker. Affärsmässiga, finansiella och övriga risker i 
koncernen har beskrivits i RISE Holdings senaste årsredovisning. Bedömningen kvarstår som anges i avsnitten 
under Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer. 

Resultat och finansiell ställning moderbolaget 

Omsättning och resultat 
Moderbolagets omsättning uppgick under perioden oktober-december till 3,8 (4,0) mkr och resultatet efter skatt 
till -0,5 (-0,1) mkr.  

Under perioden januari-december uppgick moderbolagets omsättning till 16,7 (16,2) mkr och resultatet efter skatt 
uppgick till 0,1 (0,1) mkr.  

Likviditet, kassaflöde och eget kapital 
Kassa och bank samt kortfristiga placeringar uppgick på balansdagen till 9,8 (8,5) mkr. Det egna kapitalet uppgick 
till 461 (460,9) mkr.  

Investeringar  
Inga investeringar har gjorts under perioden. 

Medarbetare 
Antal årsanställda är 6 (6) varav 50 % (50 %) kvinnor. 
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Finansiella rapporter 

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT     

  Okt-dec Okt-dec Helår Helår 
Belopp i tkr 2012 2011 2012 2011 
          
Nettoomsättning 519 979 469 032 1 676 336 1 553 771 
Övriga rörelseintäkter 1 689 1 898 15 645 9 060 
  0       
Rörelsens kostnader -477 401 -448 179 -1 681 994 -1 529 230 
Resultat från andelar i intresseföretag 8 936 3 524 5 570 7 865 
Rörelseresultat 53 203 26 275 15 557 41 466 
          
Finansiella poster - netto 2 191 4 494 9 009 12 278 
          
Inkomstskatt -14 173 -9 770 -13 422 -15 516 

Periodens resultat * 41 221 20 999 11 144 38 228 
          

* Periodens resultat överensstämmer med totalresultatet varför ingen 
separat rapport över totalresultatet presenteras.         
          
Summa totalresultat hänförligt till:         
Moderföretagets aktieägare 47 485 22 427 26 112 40 455 
Innehav utan bestämmande inflytande -6 264 -1 428 -14 968 -2 227 
          

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

Resultat per aktie, före och efter utspädning (kronor) 2 883 1 362 1 585 2 456 
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning 16 470 16 470 16 470 16 470 

 

KONCERNENS BALANSRÄKNING   

Belopp i tkr 2012-12-31 2011-12-31 
      
TILLGÅNGAR     
      
Anläggningstillgångar     
Immateriella tillgångar 8 645 4 601 
Materiella tillgångar 324 086 276 266 
Finansiella tillgångar 175 474 165 827 
Summa anläggningstillgångar 508 205 446 694 
      
Omsättningstillgångar 923 073 923 746 
SUMMA TILLGÅNGAR 1 431 278 1 370 440 
      
EGET KAPITAL     
      
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare 772 288 739 532 
Innehav utan bestämmande inflytande 33 799 42 244 
Summa eget kapital 806 087 781 776 
      
SKULDER     
      
Långfristiga skulder 34 974 34 333 
Kortfristiga skulder 590 217 554 331 
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 1 431 278 1 370 440 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
 
  Hänförligt till moderföretagets aktieägare   
            

Belopp i tkr Aktiekapital 
Balanserad 

vinst Summa 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 
Summa eget 

kapital 
            
IB per 1 januari 2011 1 647 697 265 698 913 44 471 743 384 
            
Periodens totalresultat   40 455 40 455 -2 227 38 228 
Övrig justering   164 164   164 
          -1 
UB per 31 december 2011 1 647 737 884 739 532 42 244 781 776 
            
Periodens totalresultat   26 112 26 112 -14 968 11 144 
Transaktioner med minoritet   6 644 6 644 6 523 13 167 
            
UB per 31 december 2012 1 647 770 640 772 288 33 799 806 087 

 
 
 

 

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 

  Okt-dec Okt-dec Helår Helår 
Belopp i tkr 2012 2011 2012 2011 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 76 632 54 644 54 175 83 445 
Förändring av rörelsekapital -69 387 -81 556 -20 650 -1 127 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 245 -26 912 33 525 82 318 
          
Kassaflöde från investeringsverksamheten -45 922 -36 643 -113 451 -89 566 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 16 0 13 168   
          
Årets kassaflöde -38 661 -63 555 -66 758 -7 248 
          
Likvida medel vid periodens början 413 936 505 588 442 033 449 281 
Likvida medel vid periodens slut 375 275 442 033 375 275 442 033 
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MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING      

  Okt-dec Okt-dec Helår Helår 
Belopp i tkr 2012 2011 2012 2011 
          
Intäkter 3 862 4 011 16 736 16 181 
Rörelsens kostnader -4 651 -5 149 -19 112 -18 282 
Rörelseresultat -789 -1 138 -2 376 -2 101 
          
Finansiella poster 255 1 068 2 452 2 197 
Resultat efter finansiella poster -534 -70 76 96 
          
Skatt på årets resultat 0 44 0 0 
Periodens resultat -534 -26 76 96 

 
Periodens resultat överensstämmer med totalresultatet varför ingen separat rapport över totalresultatet presenteras. 
 
 

 

MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING 

Belopp i tkr 2012-12-31 2011-12-31 
      
TILLGÅNGAR     
      
Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar 68 116 
Finansiella anläggningstillgångar 457 443 457 482 
Summa anläggningstillgångar 457 511 457 598 
      
Omsättningstillgångar     
Kortfristiga fordringar 861 1 046 
Kassa och bank 9 835 8 524 
Summa omsättningstillgångar 10 696 9 570 

SUMMA TILLGÅNGAR 468 207 467 168 
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
      
Eget kapital     
Bundet eget kapital 1 752 1 752 
Fritt eget kapital 459 267 459 191 
Summa eget kapital 461 019 460 943 
      
Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser   49 
Kortfristiga skulder 7 188 6 176 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 468 207 467 168 
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FÖRÄNDRINGAR I MODERFÖRETAGETS RAPPORT ÖVER EGET KAPITAL 

Belopp i tkr Aktiekapital 
Bundna 

reserver 
Fritt eget 

kapital Helår 
IB per 1 januari 2011 1 647 105 459 095 460 847 
          
Periodens resultat     96 96 
          
UB per 31 december 2011 1 647 105 459 191 460 943 
          
Periodens resultat     76 76 
          
UB per 31 december 2012 1 647 105 459 267 461 019 

 
 
 
MODERFÖRETAGETS KASSAFLÖDESANALYS 

 
Okt-dec Okt-dec Helår Helår 

Belopp i tkr 2012 2011 2012 2011 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital -546 -118 56 -89 
Förändring av rörelsekapital -113 192 -113 399 1 255 -2 049 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -113 738 -113 517 1 311 -2 138 
          
Kassaflöde från investeringsverksamheten - - - -49 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - - - 
Årets kassaflöde -113 738 -113 517 1 311 -2 187 
          
Likvida medel vid periodens början 123 573 122 041 8 524 10 711 
Likvida medel vid periodens slut 9 835 8 524 9 835 8 524 

 

Noter  

Redovisningsprinciper  
Denna rapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. För en närmare beskrivning av koncernens 
tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till senast lämnade årsredovisning. Inga förändringar av redovisnings-
principerna har skett under perioden. 

Not 1 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. Dessa redovisas i sin helhet i tabellen nedan. De två segmenten är koncernerna 
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB respektive Swedish ICT Research AB. Resultatmåttet styrelsen följer upp är 
rörelseresultatet.  
 
Oktober-december 2012 RISE  SP Sw ICT Elimin- RISE 
Belopp i tkr Holding     ering koncernen 
Omsättning 3 862 391 189 124 928   519 979 
Rörelseresultat -789 53 063 -8 007 8 936 53 203 
Resultat efter skatt -534 40 036 -263 1 982 41 221 
Likvida medel 9 835 283 414 82 026   375 275 
Eget kapital 461 019 571 682 53 640 -280 254 806 087 
Balansomslutning 468 207 1 007 313 251 031 -295 273 1 431 278 
Soliditet % 98 57 21   56 
Avkastning på eget kapital % neg 7,0 neg   5,1 
Rörelsemarginal % neg 13,6 neg   10,2 
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Oktober-december 2011 RISE  SP Sw ICT Elimin- RISE 
Belopp i tkr Holding     ering koncernen 
Omsättning 4 011 344 006 121 016 -1 469 032 
Rörelseresultat -1 138 30 525 -6 635 3 523 26 275 
Resultat efter skatt -26 23 213 -6 557 4 369 20 999 
Likvida medel 8 524 361 964 71 546 -1 442 033 
Eget kapital 460 943 545 143 76 104 -300 414 781 776 
Balansomslutning 467 168 948 130 255 987 -301 179 1 370 440 
Soliditet % 99 57 30   57 
Avkastning på eget kapital % 0,0 4,3 neg   2,7 
Rörelsemarginal % neg 8,9 neg   5,6 

 
          

Januari-december 2012 RISE  SP Sw ICT Elimin- RISE 
Belopp i tkr Holding     ering koncernen 
Omsättning 16 736 1 230 105 429 495   1 676 336 
Rörelseresultat -2 376 46 686 -34 323 5 570 15 557 
Resultat efter skatt 76 37 932 -29 112 2 248 11 144 
Likvida medel 9 835 283 414 82 026   375 275 
Eget kapital 461 019 571 682 53 640 -280 254 806 087 
Balansomslutning 468 207 1 007 313 251 031 -295 273 1 431 278 
Soliditet % 98 57 21   56 
Avkastning på eget kapital % 0,0 6,6 neg   1,4 
Rörelsemarginal % neg 3,8 neg   0,9 
            
Januari-december 2011 RISE  SP Sw ICT Elimin- RISE 
Belopp i tkr Holding     ering koncernen 
Omsättning 16 181 1 108 958 428 633   1 553 772 
Rörelseresultat -2 101 48 926 -13 223 7 864 41 466 
Resultat efter skatt 96 39 316 -9 049 7 865 38 228 
Likvida medel 8 524 361 964 71 546 -1 442 033 
Eget kapital 460 943 545 143 76 104 -300 414 781 776 
Balansomslutning 467 168 948 130 255 987 -301 179 1 370 440 
Soliditet % 99 57 30   57 
Avkastning på eget kapital % 0,0 7,2 neg   4,9 
Rörelsemarginal % neg 4,4 neg   2,7 

 
 
Not 2 Transaktioner med närstående 
Närståendetransaktioner, köp och försäljning inom koncernen mellan moderbolaget och dotterbolag/intresseföretag 
förekommer inte. Transaktioner med strategiska kompetensmedel påverkar inte RISE Holdings resultaträkning och 
behandlas därför inte som närståendetransaktion. Se text om Medel för investering i kompetens- och 
strukturutveckling ovan. 

Definition av koncernen och gruppen 

RISE-koncernen RISE Holding var den 31 december 2012 majoritetsägare i dotterbolagen SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut AB (100 %) och Swedish ICT Research AB (60 %) samt delägare i intressebolagen Swerea AB 
(42,8 %) och Innventia AB (29 %).  

RISE-gruppen presenterar koncernerna till 100 % oavsett ägarandel, dvs. RISE Holding, SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut AB, Swedish ICT Research AB, Swerea AB och Innventia AB. Syftet är att visa RISE-gruppens 
resultat och ställning i sin helhet.  

Utdelningspolicy 
Enligt bolagsordningen för RISE Holding är syftet med verksamheten varken att bereda vinst åt aktieägaren eller att 
ge utdelning till aktieägaren. 
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Årsstämma 
Årsstämman 2013 inklusive öppet stämmoseminarium äger rum den 23 april 2013 på Birger Jarl Conference, 
Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8, Stockholm. Kallelse sker per brev till aktieägaren och genom annonsering i Post- och 
Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats www.ri.se. Information om att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. 

Kommande ekonomisk information  
Årsredovisning 2012  30 mars 2013 
Årsstämma  23 april 2013 
Delårsrapport januari-mars 2013 23 april 2013 
Delårsrapport januari-juni 2013 15 augusti 2013 
Delårsrapport januari-september 2013 25 oktober 2013 
Bokslutskommuniké januari-december 2013 15 februari 2014 

Granskning 
Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

Undertecknande 
Styrelsen har vid sammanträde den 14 februari 2013 uppdragit till verkställande direktören Peter Holmstedt att 
underteckna denna kommuniké. 

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

 
Stockholm den 14 februari 2013 
 
 
 
Peter Holmstedt 
Verkställande direktör 
 
 
 

 
För ytterligare information: 
Peter Holmstedt, verkställande direktör Cecilia Driving, CFO 
Tel: +46 (0)8-56 64 82 50 Tel: +46 (0)8-56 64 82 51 
E-post: peter.holmstedt@ri.se E-post: cecilia.driving@ri.se 

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB www.ri.se  
Box 3072, 103 61 Stockholm info@ri.se  
Org. nr 556179-8520. Styrelsens säte är Stockholm Tel: +46 (0)8-56 64 82 50 
 
 
 
 
 

 RISE Holding är statens ägarbolag för industriforskningsinstitut. Vi samarbetar med institutens övriga ägare från industrisidan 
kring struktur- och ägarfrågor, i syfte att förnya och förstärka institutens roll i det svenska innovationssystemet.  
 
I dag ingår fyra institutskoncerner i RISE. Forskningsinstituten i RISE-gruppen ska vara internationellt konkurrenskraftiga och 
verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse. 
 
Instituten 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 RISE-gruppen genom 
strategiska kompetensmedel, så kallade SK-medel och medel för strukturutveckling. Läs mer om finansieringssystemet på 
www.ri.se  

 

http://www.ri.se/
http://www.ri.se/
http://www.ri.se/innovationssystemet
http://www.ri.se/forskningsinstitut
http://www.ri.se/
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