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PERIODEN JANUARI–SEPTEMBER 2017
Nyckeltal
Koncernen
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Periodens resultat
Likvida medel
Eget kapital
Balansomslutning
Soliditet %
Rörelsemarginal %
Årsanställda
Kvinnor/män %

Jul-sep
2017
527
-31
-26
552
930
2 528
37
-6
2 026
36/64

Jul-sep
2016
501
-32
-25
690
904
2 430
37
-6
2 002
35/65

Jan-sep
2017
1 876
-24
-25
552
930
2 528
37
-1
2 026
36/64

Jan-sep
2016
1 709
-13
8
690
904
2 430
37
-1
2 002
35/65

Helår
2016
2 470
57
52
666
962
2 570
37
2
2 014
35/65

Sammanfattning av perioden januari–september 2017
Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade med
26 MSEK, vilket innebär en ökning med 5 procent.
Rörelseresultatet för kvartalet är i nivå med
föregående år vilket följer normal säsongsvariation.
Nettoomsättningen för niomånadersperioden ökade
med 167 MSEK och rörelseresultatet minskade med
11 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningsökningen beror på en god
tillväxt inom flera områden i koncernen och den
verkliga ökningen rensat från förvärv uppgår till 93
MSEK, vilket motsvarar 5 procent. Av den totala
omsättningsökningen kommer knappt hälften från att
Innventia räknas in med 9 månader 2017 jämfört
med 6 månader under 2016 då det förvärvades den
1 april 2016. Koncernen rörelseresultat har belastats
av kostnader för omorganisation och skapandet av
det nya RISE.
Det nästan årslånga programmet för integration och
uppbyggnad av gemensamma strategier och
arbetssätt inom RISE avslutades den sista mars och
är nu under implementering.

Under tredje kvartalet gjordes en avknoppning av
bolaget Incipientus. Bolaget erbjuder en beröringsfri
sensor för att i realtid övervaka egenskaper hos
vätskor vid industriell tillverkning. Metoden ger
kostnads- och energibesparingar samt högre och
jämnare kvalitet.
RISE är sedan tidigare riksmätplats för
mätstorheterna i Sverige. Under tredje kvartalet
tecknades ett nytt avtal med Vinnova för finansiering
av riksmätplatsernas infrastruktur. Avtalet omfattar
40 MSEK och löper över fyra år.
Sedan den första september är Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF) en del av RISE. SMTF bedriver
affärsnära verksamhet i samarbete med de 100
medlemsföretagen. Sammanslagningen ger kraft till
den strategiska utbyggnaden av det maritima
området inom RISE.
Under tredje kvartalet har inga händelser som fått
väsentlig påverkan på verksamheten eller
koncernens finansiella ställning inträffat.

I maj fick RISE i uppdrag av Näringsdepartementet
att ta fram ett förslag på en nationell forskningsmiljö
inom elektromobilitet – Electro Mobility Lab. Under
tredje kvartalet presenterade regeringen en planerad
satsning på elektromobilitet om en miljard kronor –
en satsning som är avgörande för realiseringen av
Electro Mobility Lab. Investeringen i den nya
testbädden förväntas påbörjas redan 2018.
Under tredje kvartalet har RISE satsat på stärkt
samverkan med flera aktörer i Science Village i Lund,
däribland MAX IV. Fokus ligger på att tillgängliggöra
forskningsanläggningarna för industrin. RISE har
också investerat i SAXS/WAXS – avancerad
röntgenutrustning som kan ses som ett försteg till
försök på synkrotronljusanläggningen MAX IV i Lund.
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VD HAR ORDET
Under tredje kvartalet presenterades en viktig regeringssatsning som är helt avgörande för att vi ska kunna
realisera Electro Mobility Lab. Dessutom har vi gjort flera strategiska satsningar för att stärka svenskt
näringsliv inom en rad olika områden.
Ny miljardsatsning möjliggör forskningsmiljö inom
elektromobilitet
I september meddelade närings- och innovationsminister Mikael Damberg att regeringen planerar att
satsa totalt en miljard för att minska transportsektorns
koldioxidutsläpp. Fordonsindustrin förväntas bidra med
medel av samma storlek och satsningen ska pågå fram
till 2023. En central del i satsningen är testbädden
Electro Mobility Lab, en unik forskningsmiljö för
elektrifiering av fordon. Redan 2018 förväntas
investeringen påbörjas i den nya testbädden, som ska
byggas och ägas av RISE tillsammans med Chalmers.
Regeringens besked är avgörande för realiseringen av
Electro Mobility Lab, men också ett kvitto på hur
forskningsinstitut, näringsliv och offentlig sektor
framgångsrikt kan samverka för att tillsammans driva en
omställning till en fossilfri transportsektor.
Förstärkt samarbete i Lund
Utvecklingen av Science Village i Lund och de nya
forskningsanläggningarna MAX IV och ESS fortsätter.
Här har RISE en viktig roll för att säkerställa att svensk
industri drar maximal nytta av anläggningarna. Vi kan
också, genom vår samlade kompetens, bidra med ett
industriellt sammanhang. Under tredje kvartalet har vi
därför satsat för att ytterligare stärka samverkan med
laboratoriet MAX IV för att göra anläggningen mer
tillgänglig för industrin. Vi för även en dialog med
Region Skåne om ett samarbete kring den planerade
testbädden ProNano, som ska bli en viktig aktör för att
utveckla svensk nanobaserad industri.
”RISE har en viktig roll för att säkerställa att svensk
industri drar maximal nytta av anläggningarna.”
Kickstart för småföretags digitalisering
I augusti inleddes projektet Kickstart digitalisering, en
fortsättning av ett pilotprojekt som pågick under förra
året där 100 företag deltog. RISE utvecklade konceptet
och tack vare utökade medel från Tillväxtverket kan vi
nu nå ännu fler. Målet är att minst 1 000 små och
medelstora industriföretag ska starta sin digitala resa.
Genom Kickstart digitalisering ska vi, i samarbete med
ett flertal industripartners, inspirera företagen att se de
digitala möjligheterna och samtidigt bidra till att
svenska teknikföretag klarar den digitala
transformationen snabbare och bättre än i övriga
länder, med förbättrad hållbarhet och produktivitet och
nya affärer som resultat.

RISE satsar inom det maritima området
Under tredje kvartalet har RISE stärkt samarbetet med
Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF) och från och med
1 september är föreningens personal en del av RISE
division Säkerhet och transport. SMTF grundades 2007
som en ideell förening med syfte att företräda den
marintekniska branschen. Föreningen bedriver
affärsnära verksamhet i samarbete med de 100
medlemsföretagen och deltar i nationella och
internationella utvecklingsprojekt. Sammanslagningen
ger kraft till den strategiska utbyggnaden av det
maritima området inom RISE som nu pågår.
Stort intresse för RISE som institut
Det är glädjande att intresset för RISE som
forskningsinstitut och innovationspartner fortsätter att
öka. Det märktes inte minst i Almedalen, där vi
arrangerade flera öppna och specialinbjudna aktiviteter
med testbäddar och innovationssamverkan i fokus.
Intresset var också mycket stort på den innovationsdag
på temat Kunskapslyft näringsliv, som arrangerades i
samband med den officiella flytten av vårt huvudkontor
till Lindholmen i Göteborg den 16 augusti. Bland talarna
fanns bland annat närings- och innovationsminister
Mikael Damberg och Ann-Sofie Hermansson,
kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, som båda
gav sin syn på vad flytten betyder för Göteborg och
näringslivet i Västsverige.
Pia Sandvik
Vd och koncernchef
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SAMLAD KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS UTMANINGAR
RISE affärs- och innovationsområden speglar några av de stora utmaningar och möjligheter som näringsliv och
samhälle står inför. Digitalisering, Energi och biobaserad ekonomi, Hållbara städer och samhällen, Hälsa och
Life Science samt Mobilitet är de områden som valts ut då RISE har en särskild viktig roll att spela som
innovationspartner inom just dessa fem.
DIGITALISERING
ENERGI OCH BIOBASERAD EKONOMI
HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN
HÄLSA OCH LIFE SCIENCE
MOBILITET
RISE Affärs- och innovationsområden.

Affärs- och innovationsområdena spänner över alla
divisioner och har därmed ett övergripande perspektiv
på verksamheten. Olika delar och kompetenser kan
matchas för att möta kundernas behov både här och nu i
rena uppdrag och projekt och för att driva strategisk
utveckling av kompetens och resurser på några års sikt.
De bidrar också med viktig omvärldsbevakning och
analys inom respektive område – att övervaka och
förutse nya möjligheter och nischer som växer fram
både globalt och nationellt. Omvärldsbevakning handlar
också om att se och ta vara på möjligheter tillsammans
med andra, som universitet och högskolor, offentliga
aktörer och förstås näringslivet och företag i olika
konstellationer.
Intresset för digitalisering är stort hos både näringsliv
och samhälle, vilket var tydligt under Almedalsveckan
som blev en stor framgång för affärs- och
innovationsområdet Digitalisering. RISE medverkade i
ett stort antal seminarier inom området och
arrangerade bland annat ett seminarium om e-hälsa i
praktiken där verkliga digitala välfärdslösningar
presenterades.
I mitten på september höll RISE också i värdskapet för
en av världens största konferenser om optisk
kommunikation – ECOC, tillsammans med Chalmers,
Ericsson och Telia. Konferensen, som denna gång hölls i
Göteborg, slog nytt rekord med 6000 deltagare och
327 utställande företag från 24 länder. Bland talarna
fanns RISE vd Pia Sandvik som bjudits in för att ge sin
syn på kvinnors ledarskap inom teknik och vetenskap.
Inom Energi och biobaserad ekonomi tar RISE nu nästa
steg i att utveckla värdekedjor till värdecyklar. Två
projekt är på väg att få klartecken vad gäller finansiering
och kommer att starta under hösten. Det första ska
utveckla och testa ett cirkularitetsmått för att räkna ut
en befintlig produkts cirkularitet. I det andra projektet

är målet att ta fram en analysmetod och arbetssätt som
ska hjälpa företag att omvandla sin nuvarande
värdekedja till en värdecykel.
Under kvartal tre har Hållbara städer och samhällen
kraftsamlat inför den första utlysningen inom det
strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som
sker i oktober. Viable Cities ska bidra till forskning och
innovation inom området smarta städer – ett område
där RISE har högst relevant kunskap och stora
möjligheter att bidra inom ett flertal av programmets
fokusområden.
Det RISE-ledda projektet Health Movement inom Hälsa
och Life Science har valts ut som ett flaggskeppsprojekt
inom det europeiska innovationssamarbetet EIT Health.
Syftet med projektet är att utveckla ett dynamiskt
ekosystem för preventiv hälsa, bland annat genom att ta
fram nya finansieringsinstrument som främjar
individers hälsa och samtidigt minskar kostnaderna för
samhället i sort. RISE är i dag engagerade i samtliga
stora initiativ där detta nya finansieringsinstrument
testas.
I slutet av augusti hölls ett första MeetUp inom
projektet KOMPIS, ett RISE-koordinerat projekt inom
affärs- och innovationsområde Mobilitet. Projektet är
sprunget ur regeringens samverkansprogram för
hållbara resor och transporter. Målet är att ta fram
kombinerad mobilitet som tjänst – det vill säga
möjligheten att på ett samlat sätt köpa sina resor från
punkt till punkt, oavsett transportmedel.
I mitten på september presenterades en skarp demo
inom ramen för forskningsprogrammet Born to Drive,
där RISE medverkar. Under demonstrationen fick
besökarna se hur en vanlig personbil körde förarlöst
från produktionslinan till en parkering. Visionen är att
automatisera hela logistikkedjan från fabrik till
slutkonsument.
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ORGANISATION OCH DIVISIONER
Nettoomsättningen avser perioden januari–september 2017

Bioekonomi

ICT

Nettoomsättning 287 MSEK – Årsanställda 269
I den framtida cirkulära bioekonomin kan avancerade
skogsbaserade och förnyelsebara produkter ersätta
dagens fossilbaserade. Division Bioekonomi arbetar
från råvara och processer till färdiga produkter, såsom
trämekaniska produkter, papper, förpackningar,
textilier, kolfiber, kemikalier och bränslen. Divisionens
testbäddar spelar en viktig roll för att skala upp
processer för det framtida bioraffinaderiet.

Nettoomsättning 397 MSEK – Årsanställda 429
Division ICT erbjuder expertis i hela kedjan för ett
digitalt och innovationsdrivet samhälle; hårdvara,
mjukvara, affärsutveckling och branschkunskap inom en
rad strategiska områden. Divisionen har
spetskompetens inom bland annat sensorsystem,
automation, tryckt elektronik, AI och data science,
cybersäkerhet, visualisering, interaktionsdesign,
fiberoptik, hållbara transporter och cirkulära
affärsmodeller.

Biovetenskap och material
Nettoomsättning 300 MSEK – Årsanställda 323
Biovetenskap och material är den naturliga
innovationspartnern för branscher som jordbruk och
livsmedel, kemi, läkemedel, medicinteknik, biokemikalier
och biobränslen samt inom materialområdet för
fordons- och byggbranscherna. Divisionen finns med
hela vägen från idé till tillämpning med fokus på
kundens behov och samhällets hållbara utveckling.

Certifiering
Nettoomsättning 77 MSEK – Årsanställda 70
Division Certifiering hjälper RISE kunder att skapa
förtroende och nå nya marknader. Divisionen
utfärdar certifikat enligt en lång rad standarder inom
ledningssystem, produkt- och personcertifiering.
Erfarna ledningssystemrevisorer, spetskompetens
och den unika tillgången till ledande forsknings- och
utvärderingskompetens inom koncernen gör
Certifiering till en trygg samarbetspartner.

Samhällsbyggnad
Nettoomsättning 288 MSEK – Årsanställda 322
En stor gemensam utmaning är att bygga framtidens
hållbara samhällen. Genom att kombinera helhetssyn
och spetskompetens tar division Samhällsbyggnad fram
klimatanpassade, energi- och kostnadseffektiva tjänster
med människan i centrum. Divisionen verkar inom
områden som byggd miljö, resurseffektivisering,
funktion och konstruktion, infrastrukturlösningar och
stadsutveckling.

Säkerhet och transport
Nettoomsättning 527 MSEK – Årsanställda 495
I framtiden krävs säkra och hållbara transporter.
Samtidigt ökar riskerna i ett högteknologiskt samhälle.
Divisionen erbjuder kompetens inom aktiv säkerhet,
mekaniska risker, mätteknik och brandskydd i avancerad labbmiljö. Divisionen Säkerhet och transport
arbetar också med provning, besiktning, kalibrering och
verifiering. Dessutom finns här AstaZero, en testanläggning för aktiv trafiksäkerhet.
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HÄNDELSER TREDJE KVARTALET
Händelser i verksamheten under tredje
kvartalet 2017
Ny avancerad röntgenutrustning
RISE har investerat i instrumentet SAXS/WAXS, en
avancerad röntgenutrustning som blir en viktig resurs
för omvandlingen till en biobaserad ekonomi där
effektivare processer och material kommer att krävas.
Att kunna studera strukturer på nanonivå kommer att
ha stor betydelse inom flera områden, från biomedicin
till jordbruks- och materialforskning. Utrustningen kan
också ses som ett försteg till försök på
synkrotronljusanläggningen MAX IV i Lund.
RISE-avknoppningar i Almedalsfinal
RISE-avknoppningarna Ascatron, DP Patterning,
Invisense, Prindit samt PEA-företaget Epishine deltog i
Serendipity Challenges finaldagar under
Almedalsveckan. Prindit vann publikens pris.
Serendipity Challenge är en årlig entreprenörstävling
som är öppen för Nordens entreprenörsledda bolag i
startup- och tillväxtfas. Urvalet baseras bland annat på
hur unik affärsidén och produkten är samt på företagets
tillväxtpotential. De 50 mest lovande bolagen går vidare
till finalen.
Renare vatten genom samarbete
Under tredje kvartalet beviljades en ansökan om ChinaEU Water plattform. RISE del i projektet är cirka
10 MSEK. Projektet handlar om att förstärka samarbetet mellan EU och Kina kring vattenhantering
genom att ta fram rekommendationer kopplat till policy,
reglering och organisationsstrukturer.
Nytt avtal för finansiering av riksmätplatser
I Sverige har regeringen utsett RISE till nationellt
mättekniskt institut (riksmätplats) för de centrala
mätstorheterna i SI-systemet. Under tredje kvartalet
tecknades ett nytt avtal med Vinnova för finansiering av
riksmätplatsernas infrastruktur. Avtalet omfattar
40 MSEK och löper över fyra år.
Nya regler för brandklassning ger ökade
ordervolymer
Från 1 juli gäller ny standard och nya regler för
brandklassning av flamskyddad kabel i Sverige och en
obligatorisk CE-märkning har införts. Detta har lett till
stor efterfrågan på RISE certifierings- och
provningstjänster inom området.

Testbädd för framtidens hållbara material
RISE ska leda Vinnovaprojektet Framtidens hållbara
material. Målet är att ta fram en
branschöverskridande och aktiv testbädd inom
beständighet och livslängdsteknik. Testbädden ska
ge företag möjlighet att redan i ett tidigt skede i
utvecklingen av polymera material och produkter ha
tillgång till hela värdekedjan när det gäller livslängd
och beständighet, till exempel kravställning,
prediktering, utvärdering, verifiering, metod- och
materialutveckling, standardisering och certifiering.
Testbädden ska också fungera som en samlande
nätverksarena för att öka kunskapen inom området.
Avknoppning av verksamhetet
RISE har under tredje kvartalet gjort en avknoppning av
bolaget Incipientus (tidigare Flow-Viz). Incipientus
erbjuder en beröringsfri sensor för att i realtid övervaka
egenskaper hos vätskor vid industriell tillverkning.
Metoden kan ersätta tidsödande manuell provtagning,
vilket ger kostnads- och energibesparingar samt högre
och jämnare kvalitet. Typiska kunder finns inom till
exempel livsmedels-, bygg-, olje- och massaindustrin.
RISE rådgivare till Saminvest
Det statligt ägda bolaget Saminvest har som
uppdrag att investera i fonder på affärsmässiga
grunder och på så sätt vara ett komplement till andra
offentliga och privata finansiärer. Genom ett nyligen
upprättat samarbetsavtal ska RISE experter vara
rådgivare till Saminvest, deras medinvestorer och
portföljbolag inom området test- och
demonstrationsmiljöer.
Strategisk satsning på innovationsledning
Under tredje kvartalet fortsatte RISE satsning på
innovationsledning och efterfrågan på workshops
inom området ökar. Innovationsledningstjänster är
också av avgörande betydelse för att stödja små och
medelstora företag. Som en del i satsningen har RISE
nu rekryterat en chef för RISE innovationskontor,
som ska koordinera utvecklingen av tjänsteutbudet.
Kungligt besök på AstaZero
I september fick AstaZero, en test- och
demonstrationsmiljö för aktiv säkerhet, kungligt besök.
Kungen fick bland annat åka i en självkörande bil som
häver sladdar i hög fart.
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INVESTERING I STRATEGISK KOMPETENSUTVECKLING
Investering i strategisk
kompetensutveckling
De medel som RISE Holding AB erhåller från staten för
helåret 2017 uppgår till 629 MSEK (621) i enlighet med
propositionen 2016/17:50 Kunskap i samverkan.
Statliga medel för strategisk kompetensutveckling
omfattar samtliga bolag i RISE-gruppen och utgår ifrån
samma fördelningsvillkor oavsett statlig ägarandel.
Inom koncernen RISE görs fördelningen med
definierade kriterier utgående från operativ omsättning
justerat ned för konkurrensutsatt verksamhet samt till

gemensamma strategiska satsningar (så kallade
kompetensplattformar och samverkansinitiativ).
Fördelningen till Swerea håller samma nivå som 2016.
Strategiska kompetensmedel redovisas i RISE Holding
ABs balansräkning och inte i resultaträkningen. Endast
driftmedel och finansiella intäkter påverkar
resultaträkningen på intäktssidan. I dotterbolag och
intresseföretag redovisas strategiska kompetensmedel i
bolagens resultaträkningar.
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PERIODEN JANUARI–SEPTEMBER 2017
Omsättning och resultat
Koncernens nettoomsättning för tredje kvartalet
uppgick till 527 MSEK (501) och innebär en ökning
med 5 procent jämfört med föregående år.
Koncernens rörelseresultat för kvartalet uppgick till
-31 MSEK (-32) vilket följer normal säsongsvariation.
Koncernens nettoomsättning för januari–september
uppgick till 1 876 MSEK (1 709), vilket är 10 procent
högre än motsvarande period föregående år.
Omsättningsökningen beror på en god tillväxt inom
flera områden i koncernen och den verkliga ökningen
rensat från förvärv uppgår till 93 MSEK, vilket motsvarar 5 procent. Av den totala omsättningsökningen
kommer knappt hälften från att Innventia räknas in
med 9 månader 2017 jämfört med 6 månader under
2016 då det förvärvades den 1 april 2016.
Koncernens rörelseresultat har dock inte ökat i
samma utsträckning då uppstartskostnader för ny
personal påverkar resultatet negativt. Koncernen
belastas också av kostnader för omorganisation och
skapandet av det nya RISE.
Rörelseresultatet för januari– september uppgick till
-24 MSEK (-13). Specifikation av nettoomsättning
och rörelseresultat per division finns i divisionsredovisningen på sidan 14.
Resultatandelar från intresseföretag uppgick till
1 MSEK (-3). Finansnettot för perioden uppgick till
-7 MSEK (2). Skatt på periodens resultat var
+6 MSEK (+3).
Kassaflöde
Koncernens kassaflöde för tredje kvartalet uppgick
till 36 MSEK (-217). Kassaflödet från den löpande
verksamheten efter förändring av rörelsekapitalet
var 71 MSEK (-195).
För perioden januari – september var koncernens
kassaflöde -114 MSEK (166). Kassaflödet från den
löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till 39 MSEK (107).
Kassaflödet från investeringsverksamheten, uppgick
till -132 MSEK (-87). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -21 MSEK (-28) och avsåg
amortering av lån.
Investeringar
Koncernens bruttoinvesteringar i materiella och
immateriella anläggningstillgångar under perioden
uppgick till 129 MSEK (80).

Finansiering
Koncernens räntebärande skulder uppgick på
balansdagen till 244 MSEK (350) varav 243 MSEK
(231) avsåg lånefinansiering för AstaZero.
Lån förfaller under perioden 2017–2029. Skulderna
löper till rörlig ränta. Räntebärande skulder har under
perioden minskat genom amortering med 21 MSEK.
Likvida medel uppgick på balansdagen till 552 MSEK
(690).
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.
Finansiering av forskningsverksamheten utgör en
risk då allt fler finansiärer kräver medfinansiering
som därför tar en allt större del av SK-medel i
anspråk vilket minskar RISE möjligheter till
kompetensutveckling.
Svårigheter att rekrytera och behålla kvalificerad
personal är riskfaktorer inom RISE-koncernen. Inom
vissa branscher finns inte relevant kompetens
tillgänglig vilket i sin tur leder till att rekrytering sker
internationellt. RISE-koncernen arbetar aktivt för att
fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare som förmår
rekrytera och behålla kompetent personal.
För ytterligare information om riskhantering,
internkontroll och finansiella risker se sid 42-43 och
sid 98-100 i 2016 års årsredovisning.
Väsentliga händelser under och efter periodens
utgång
Inga händelser som fått väsentlig påverkan på
verksamheten eller koncernens finansiella ställning
har inträffat under eller efter periodens utgång.
Transaktioner med närstående
Svenska staten äger 100 procent av RISE Holding AB.
Utöver affärsmässiga transaktioner, som skett på
marknadsmässiga villkor mellan bolag inom koncernen har inga transaktioner med närstående skett.
Moderbolaget
Nettoomsättningen för moderbolaget, RISE Holding
AB, uppgick under perioden till 26 MSEK mot 41
MSEK i jämförelseperioden.
Moderbolagets rörelseresultat uppgick till 0 MSEK
(1). Resultat från finansiella poster uppgick till 0
MSEK (0) för perioden. Skatt på periodens resultat
var 0 MSEK (0).
Periodens nettoresultat uppgick till 0 MSEK (1).
Moderbolagets likvida medel uppgick till 192 MSEK
(215).
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FINANSIELL INFORMATION
Resultaträkning i sammandrag
Koncernen
Not
BELOPP I MSEK

Jul-sep

Jul-sep

Jan-sep

Jan-sep

Helår

2017

2016

2017

2016

2016

Nettoomsättning

1

527

501

1 876

1 709

2 470

Övriga rörelseintäkter

2

1

2

12

11

45

-556

-530

-1 913

-1 730

-2 457

Rörelsens kostnader

-3

-5

1

-3

-1

-31

-32

-24

-13

57

0

2

-7

2

2

-31

-30

-31

-11

59

5

5

6

3

-7

PERIODENS RESULTAT

-26

-25

-25

-8

52

Moderföretagets aktieägare

-27

-29

-30

-14

44

1

4

5

6

8

Jul-sep

Jul-sep

Jan-sep

Jan-sep

Helår

2017

2016

2017

2016

2016

-26

-25

-25

-8

52

0

0

0

0

2

Resultat från andelar i intresseföretag
RÖRELSERESULTAT

Finansiella poster – netto
RESULTAT FÖRE SKATT

Inkomstskatt

Innehav utan bestämmande inflytande

Rapport över totalresultatet
Koncernen
BELOPP I MSEK
PERIODENS RESULTAT
POSTER SOM HAR OMFÖRTS ELLER KAN
OMFÖRAS TILL ÅRETS RESULTAT

Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av
utländska verksamheter
POSTER SOM INTE SKA ÅTERFÖRAS I
RESULTATRÄKNINGEN

Omvärdering av nettopensionsförpliktelser

0

0

-9

0

-2

Uppskjuten skatteeffekt av ovanstående

0

0

2

0

0

ÖVRIGT TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN

0

0

-7

0

0

SUMMA TOTAL RESULTAT FÖR PERIODEN

-26

-25

-32

-8

52

-27

-29

-35

-14

44

1

4

3

6

8

SUMMA TOTALRESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL:
MODERFÖRETAGETS AKTIEÄGARE

Innehav utan bestämmande inflytande
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FINANSIELL INFORMATION
Balansräkning i sammandrag
Koncernen
2017-09-30

2016-09-30

2016-12-31

28

10

28

Materiella tillgångar

985

801

927

Finansiella tillgångar

151

148

150

1 164

959

1 105

Varulager

171

138

303

Kundfordringar

237

224

345

Övriga kortfristiga fordringar
Kassa och bank

404
552

419
690

151
666

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

1 364

1 471

1 465

SUMMA TILLGÅNGAR

2 528

2 430

2 570

881

860

916

49

44

46

930

904

962

Långfristiga skulder

300

399

327

Kortfristiga skulder

1 298

1 127

1 281

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

2 528

2 430

2 570

BELOPP I MSEK
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

EGET KAPITAL

Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
SUMMA EGET KAPITAL

SKULDER
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FINANSIELL INFORMATION
Förändringar i eget kapital
Koncernen
Aktiekapital

Övrigt
Omräkningstillskjutet
reserv
kapital

BELOPP I MSEK
IB PER 1 JANUARI 2016

2

428

-1

Årets resultat
2

Årets övrigt totalresultat

Balanserad
vinst inkl
periodens
resultat

Innehav utan
Summa bestämmande
inflytande

442

871

87

958

44

44

8

52

-1

1

0

1

1

1

Innehav utan bestämmande
inflytande i förvärvade
dotterbolag
Förvärv av andelar från
innehavare utan
bestämmande inflytande
IB PER 1 JANUARI 2017

2

428

0

0

-50

-50

485

916

46

962

-30

-30

5

-25

-1

-4

-5

-3

-8

0

1

1

1

-1

0

1

450

881

1

Årets resultat
Årets övrigt totalresultat
Tillskjutet kapital
Omföring
UB PER 30 SEPTEMBER 2017

2

428

Summa eget
kapital

0
930

49

Kassaflödesanalys i sammandrag
Koncernen
Jul-sep

Jul-sep

Jan-sep

Jan-sep

Helår

2017

2016

2017

2016

2016

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital

-8

-7

30

54

137

Förändring av rörelsekapital

79

-188

9

53

-37

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

71

-195

39

107

100

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-30

-18

-132

87

41

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-5

-4

-21

-28

1

PERIODENS KASSAFLÖDE

36

-217

-114

166

142

Likvida medel vid periodens början

516

907

666

524

524

Likvida medel vid periodens slut

552

690

552

690

666

BELOPP i MSEK
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FINANSIELL INFORMATION
Resultaträkning i sammandrag
Moderbolaget
Jul-sep

Jul-sep

Jan-sep

Jan-sep

Helår

2017

2016

2017

2016

2016

Nettoomsättning

6

6

26

41

61

Övriga rörelseintäkter

0

0

0

0

0

Rörelsens kostnader

-6

-6

-26

-40

-61

RÖRELSERESULTAT

0

0

0

1

0

Finansiella poster

0

0

0

0

0

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

0

0

0

1

0

Skatt på årets resultat

0

0

0

0

0

PERIODENS RESULTAT

0

0

0

1

0

BELOPP I MSEK

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

Balansräkning i sammandrag
Moderbolaget
2017-09-30

2016-09-30

2016-12-31

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

452

452

452

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

452

452

452

6

6

6

Kassa och bank

192

215

69

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

198

221

75

SUMMA TILLGÅNGAR

650

673

527

2

2

2

Fritt eget kapital

461

463

462

SUMMA EGET KAPITAL

463

465

463

Kortfristiga skulder

187

208

64

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

650

673

527

BELOPP I MSEK
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
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NOTER
RISE-koncernen uppdelad på divisioner (MSEK)
Koncernen
Januari - september 2017

Januari - september 2016

NETTOOMSÄTTNING

RÖRELSERESULTAT

RÖRELSEMARGINAL

NETTOOMSÄTTNING

RÖRELSERESULTAT

RÖRELSEMARGINAL

Bioekonomi 1)

287

-7

-3%

278

-11

-4%

Biovetenskap och material

300

-24

-8%

286

-19

-7%

77

2

2%

62

0

0%

BELOPP I MSEK
DIVISION

Certifiering
ICT

397

1

0%

377

6

2%

Samhällsbyggnad

288

-10

-3%

289

-1

0%

Säkerhet och transport

527

13

3%

491

13

3%

1 876

-25

-1%

1 783

-12

-1%

SUMMA DIVISIONER

Övrigt 2)

1

-3

Bioekonomi Innventia 3)
TOTALT KONCERNEN

1 876

-24

-1%

-74

2

1 709

-13

-1%

1) I Bioekonomi ingår i Innventia under hela året 2016.
2) Övrigt avser justeringar av resultat från andelar i intresseföretag.
3) Innventia var ett intressebolag fram till 1 april 2016 och elimineras på egen rad.

Redovisningsprinciper
Denna rapport är upprättad i enlighet med IAS 34
Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i
årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport.

lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren,
vilken är den funktion som ansvarar för tilldelning av
resurser och bedömning av rörelsesegmentens
resultat. I koncernen har denna funktion identifierats
som verkställande direktören i RISE.

För en närmare beskrivning av koncernens
tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till senast
lämnade årsredovisning. Inga förändringar av
redovisningsprinciperna har skett under perioden.

Segmenten överensstämmer med divisionerna och
beskrivning av dessa finns på sidan 5. Resultatmåttet
styrelsen följer upp är rörelseresultatet.
Ingen enskild kund i koncernen står för mer än 10
procent av intäkterna. 22 procent av intäkterna
kommer från utlandet. Anläggningstillgångar finns
huvudsakligen i Sverige.

Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer
förutom i de finansiella rapporterna och dess
tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapporten.

Not 2

Arbetet med ny redovisningsstandard IFRS 15
fortgår enligt plan. Koncernen förväntar sig inte
några väsentliga effekter på resultat- och
balansräkningen med anledning av denna nya
standard.

Övriga rörelseintäkter
I övriga rörelseintäkter ingår för helåret 2016 en
jämförelsestörande intäktspost om 29 MSEK. Denna
intäkt uppkom som en konsekvens av en omvärdering
av intressebolaget Innventia när koncernen
förvärvade 100 procent av aktierna i april 2016.

Not 1
Segmentrapportering/divisionsrapportering
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som
överensstämmer med den interna rapportering som
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NOTER
Not 3

Utdelningspolicy

Transaktioner med närstående
Närståendetransaktioner, köp och försäljning inom
koncernen mellan moderbolaget och
dotterbolag/intresseföretag förekommer inte.

Enligt bolagsordningen för moderföretaget är syftet
med verksamheten att vara vinstdrivande, men inte
att ge utdelning till aktieägaren.

Transaktioner med strategiska kompetensmedel
påverkar inte moderföretagets resultaträkning och
behandlas därför inte som närståendetransaktion. Se
text om Investering i strategisk kompetensutveckling
ovan.

Not 4
Verkligt värde för finansiella instrument
Koncernens finansiella tillgångar består
huvudsakligen av andelar i koncernföretag och
intressebolag, vilka redovisas till anskaffningsvärde.
Koncernens finansiella skulder består av
leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder
vilka redovisas till anskaffningsvärde.
Koncernen har placeringar i kortfristiga tillgångar
som hålles till förfall. Placeringarna är bokförda till
anskaffningsvärde samt upplupen ränta. På
balansdagen har koncernen placeringar om 25 MSEK.
Det bokförda värdet motsvarar verkligt värde.

Not 5
Ställda panter och ansvarsförbindelser
Koncernens ställda panter och ansvarsförbindelser
är oförändrade sedan 31 december och uppgår till
45 SEK respektive 2 MSEK.

Alternativa nyckeltal
I enlighet med riktlinjer, från ESMA (European
Securities and Markets Authority), avseende
redovisning av alternativa nyckeltal, redovisas här
definition och avstämning av alternativa nyckeltal för
RISE. Riktlinjerna innebär utökade upplysningar
avseende de finansiella mått som inte definieras i
IFRS. De nyckeltal som framgår nedan är redovisade i
delårsrapporten. De används för intern styrning och
uppföljning. Eftersom inte alla företag beräknar
finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid
jämförbara med mått som används av andra företag.
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättning.
Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.
Alternativa nyckeltal
Koncernen
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Rörelsemarginal %
Eget kapital
Balansomslutning
Soliditet %

Jul-sep
2017

Jul-sep Jan-sep Jan-sep
2016
2017
2016

Helår
2016

527
-31
-6%

501
-32
-6%

1 876
-24
-1%

1 709
-13
-1%

2 470
57
2%

930
2 528
37%

904
2 430
37%

930
2 528
37%

904
2 430
37%

962
2 570
37%
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Kommande ekonomisk information
Bokslutskommuniké 2017
Årsredovisning 2017

Februari 2018
Mars 2018

Undertecknande
Styrelsen har vid sammanträde den 27 oktober 2017 uppdragit till verkställande direktören Pia Sandvik att
underteckna denna delårsrapport.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport 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.
Göteborg den 27 oktober 2017

Pia Sandvik
Vd och koncernchef
För ytterligare information:
Pia Sandvik, vd
telefon: +46 (0)10-516 62 81
e-post: pia.sandvik@ri.se
Synnöve Helander, finansdirektör
telefon: +46 (0)10-516 62 93
e-post: synnove.helander@ri.se

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB
www.ri.se
info@ri.se
Org. nr 556179-8520. Styrelsens säte är i Göteborg
Tel: +46 (0)10-516 62 80
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Granskningsrapport
Till styrelsen i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB
Org. nr 556179-8520
Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för
RISE Research Institutes of Sweden Holding AB per den 30 september 2017 och den niomånadersperiod som
slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och
presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats
om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410
Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning
består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och
redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En
översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och
omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en
översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga
omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på
en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att
anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och
årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 27 oktober 2017

KPMG AB

Anders Malmeby
Auktoriserad revisor
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DEFINITIONER OCH ORDLISTA
Affärs- och
innovationsområden

RISE affärs- och innovationsområden har inrättats för att möta framtidens
utmaningar. De spänner över RISE sex divisioner.

Divisioner

RISE är organiserat i sex divisioner.

FoU

Forskning och utveckling.

FP9

EUs nionde ramprogram för forskning och innovation som ska lanseras efter 2020.

Horizon 2020

EUs åttonde ramprogram för forskning och innovation.

Innventia

Innventia AB, dotterbolag till RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB).

RISE

Avser RISE-koncernen.

RISE Holding AB

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB är moderbolag i RISE-koncernen.

RISE AB

RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB), har namnändrat från SP Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut AB, är dotterbolag till RISE Holding AB.

RISE-koncernen

RISE Holding AB äger samtliga aktier i RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE
AB) och är via RISE AB ägare till samtliga aktier i Swedish ICT Research AB och
Innventia AB. RISE AB är också delägare i intressebolaget Swerea AB.

RISE-gruppen

Koncernerna presenteras till 100 procent oavsett ägarandel, det vill säga RISE
Holding AB, RISE AB, RISE ICT AB, Innventia AB och Swerea AB.

RISE ICT AB

RISE ICT AB, har namnändrat från Swedish ICT Research AB, är dotterbolag till RISE
Research Institutes of Sweden AB (RISE AB).

SK-medel

Strategiska kompetensmedel fördelade enligt fördelningsmodell.

SMF

Små och medelstora företag.

SP

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har namnändrat till RISE Research
Institutes of Sweden (RISE AB).

Strukturmedel

Strategiska kompetensmedel fördelade till specifikt projekt.

Swerea

Swerea AB, intressebolag till RISE Holding AB. Ägarandel 42,8 procent.

UoH

Universitet och högskolor.

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet, som en myndighet under utbildningsdepartementet, finansierar
forskning och forskningsinfrastruktur inom universitets- och högskolesektorn.

Vinnova

Sveriges innovationsmyndighet. Uppgift: Att främja hållbar tillväxt genom att
förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad
forskning.

Årsanställda

Närvarotid och frånvarotid (exklusive viss kort- samt långtidsfrånvaro) dividerat
med normalarbetstid för en heltidsanställd.
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RISE – Sveriges forskningsinstitut
Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings– och innovationspartner.
RISE Research Institutes of Sweden Holding AB (RISE Holding AB) samlar statens ägande i industriforskningsinstituten. Bolagets uppgift är att samla den svenska institutssektorn och stärka dess roll i innovationssystemet,
genom effektiv ägarstyrning och genom arbete med struktur-, effekt- och finansieringsfrågor. Årligen mottar RISE
Holding AB medel från staten för strategisk kompetensutveckling. vilka ska investeras i RISE-gruppen, det vill säga
RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB), RISE ICT AB, Innventia AB och Swerea AB. Medlen investeras
utifrån samma investeringskriterier oavsett ägarandel. Delårsrapporten omfattar information avseende den legala
RISE-koncernen.
RISE verksamhet har som övergripande mål att skapa värde för svenskt näringsliv. I internationell samverkan
bygger RISE upp kunskap och utför behovsmotiverad forskning och utveckling, med syfte att skapa nytta och tillväxt
och långsiktig hållbarhet i näringsliv och samhälle. RISE bedriver egen forskning men kunskap hämtas även från
lärosäten och andra forskningsinstitut inom och utom landet och anpassas till nya behov, branscher och problem.
RISE genomför även uppdragsforskning för näringslivet och erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer
för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster.
RISE 2 200 medarbetare finns på omkring 30 platser i Sverige och även utomlands. Huvudkontoret finns i
Göteborg.

