
  Bokslutskommuniké 2013 
 

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 AB (RISE AB) 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 AB 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 19-20. 

 

RISE-gruppen 
(konsoliderade bolag och intressebolag – RISE AB, SP, Swedish ICT, Swerea och Innventia) 

Oktober-december 2013  Januari-december 2013  

 Omsättningen uppgick till 806 (804) mkr  Omsättningen uppgick till 2 761 (2 630) mkr 
 Rörelseresultatet uppgick till 58,2 (63,9) mkr  Rörelseresultatet uppgick till 46,2 (18,3) mkr 
 Resultat efter skatt uppgick till 49,3 (60,5) mkr  Resultat efter skatt uppgick till 47,9 (24,8) mkr 
 SK-medel uppgick till 123,4 (113,5) mkr  SK-medel uppgick till 481,7 (455,7) mkr 

 
Om inte annat framgår avser kommentarer och beloppsuppgifter perioden januari-december 2013. Föregående års jämförelsesiffror inom 
parentes. 
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VD har ordet 

Den samlade tillväxten i RISE-gruppen fortsatte under året och omsättningen ökade med 5 % jämfört med 
föregående år till 2 761 (2 630) mkr. Fjärde kvartalet var resultatmässigt ett starkt kvartal för RISE-gruppen, 
vilket framgår av periodens rörelseresultat, 58,2 (63,9) mkr. För helåret 2013 uppgick rörelseresultatet till 46,2 
(18,3) mkr.  

I början av 2013 invigdes SP Process Development AB som blev ett helt nytt institut i enlighet med regeringens 
förslag i forsknings- och innovationspropositionen. De moderna laboratorier som tidigare bara använts för 
läkemedelsforskning kommer nu också till användning inom flera områden såsom kemi- och processindustrin 
samt miljö- och livsmedelsbranscherna.  

Under året lanserade Vinnova tillsammans med Energimyndigheten och Formas Strategiska Innovations 
Områden (SIO). RISE-instituten är med i alla hittills beslutade SIO. Denna form passar instituten väl tack vare 
deras förmåga att i samverkan med näringslivet och akademi bygga kompetens inom olika områden.  

Tillväxtanalys fick i sitt regleringsbrev ett uppdrag att föreslå ett effektutvärderingssystem för 
forskningsinstituten i RISE-gruppen och lämnade en rapport i slutet av året. Nu har arbetet inom RISE-gruppen 
startat för att vidareutveckla förslaget och under året planeras ett antal pilotutvärderingar.  

Inför EU:s ramprogram för 2014-2020, Horizon 2020, deltar RISE-gruppen aktivt i förarbetena. Bland annat 
deltar instituten i Knowledge Innovation Communities (KIC), Public Private Partnerships (PPP) och Joint 
Technology Initiatives (JTI) inom relevanta områden. 

 
Cecilia Driving 
Verkställande direktör, RISE Research Institutes of Sweden AB 
 
 

 
 

 

Investering i strategisk kompetensutveckling 

De medel som RISE AB erhöll från staten för helåret 2013 uppgick till 599 (473) mkr. Av dessa beslutade 
styrelsen i RISE AB att fördela 452 (434) mkr för strategisk kompetensutveckling (SK-medel) och 100 mkr till 
nytt institut, 29 (22) mkr för strukturutveckling (strukturmedel) samt 18 (17) mkr som driftmedel till 
ägarbolaget RISE AB.  

Syftet med de strategiska kompetensmedlen till industriforskningsinstituten inom RISE-gruppen är att 
institutsgruppen ska utveckla strategisk kompetens och fortsatt 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. 
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Statliga 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 statlig 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 av RISE AB:s styrelse för varje enskilt projekt.  

Under 2013 fattade styrelsen i RISE AB 14 strukturmedelsbeslut. För att stärka RISE informationsförsörjning har 
en patentdatabas upphandlats som komplement till tidigare biblioteksdatabas, och utbildning genomförts. Ett 
samlat erbjudande till små och medelstora företag har utvecklats så att de får bättre möjligheter till rätt 
kompetens hos instituten. Likaså har RISE arbete med CSR stärkts genom ett projekt för att bygga en 
gemensam CSR-plattform. Medel har också avsatts för att ge stöd till det effektutvärderingsarbete som blir en 
uppföljning av det uppdrag till stöd för effektmätning som Tillväxtanalys genomfört under året. SP har givits 
fortsatt stöd för utvecklingen av AstaZero, en testbana för aktiv säkerhet som byggs utanför Borås, och där 
flera RISE-institut kommer att samverka. Flera projekt för att utveckla gemensamma kompetensområden har 
givits stöd. Innventia leder ett projekt för utveckling av nya avancerade material från skogen. Swedish ICT leder 
ett projekt för produktionseffektivisering liksom ett för cirkulära affärsmodeller, ett nytt område för att 
effektivisera resursanvändning. Projekt för smarta korrosionsskydd liksom för samordning av mätteknik har 
också erhållit stöd. 

I EU:s forskningsprogram spelar ofta stora europeiska forskningsinstitut en framträdande roll. För att RISE-
instituten ska bli konkurrenskraftiga i större projekt, bl.a. inom EIT (European Institute for Innovation and 
Technology), behövs en samverkan mellan dem. Inom områdena råvaror liksom hälsa och åldrande, som är 
aktuella för EIT-utlysningar, samverkar Swerea och SP respektive SP och Swedish ICT. Swerea leder också ett 
projekt för RISE deltagande i en teknikplattform på processområdet, SPIRE.  

Strategiska kompetensmedel redovisas i RISE AB:s balansräkning och inte i resultaträkningen. Endast driftmedel 
och finansiella intäkter påverkar resultaträkningen på intäktssidan. I dotterbolag/intresseföretag redovisas 
strategiska kompetensmedel i bolagens resultaträkningar. 
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Resultat och finansiell ställning RISE-gruppen 

Omsättning och resultat RISE-gruppen 
RISE-gruppens omsättning ökade något under perioden oktober-december jämfört med samma period 
föregående år. Omsättningen uppgick till 806 (804) mkr och resultatet efter skatt till 49,3 (60,5) mkr. Även 
under perioden januari-december ökade omsättningen jämfört med samma period föregående år. 
Omsättningen uppgick till 2 761 (2 630) mkr, en ökning med 5 %, och resultatet efter skatt uppgick till 47,9 
(24,8) mkr. 

Finansiell ställning RISE-gruppen 
Bolagens likviditet är god. Kassa och bank, samt kortfristiga placeringar uppgick på balansdagen till 711 (713) 
mkr, varav RISE AB 18 (10) mkr.  

Medarbetare RISE-gruppen 
Antal årsanställda uppgick till 2 326 (2 195), varav 35 % (34 %) kvinnor.  

 

Oktober-december SP SP Sw ICT Sw ICT Swerea  Swerea  Innventia Innventia RISE RISE 
Belopp i tkr 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 
Omsättning 418 030 391 189 119 679 124 928 190 008 179 350 72 400 104 743 5 830 3 862 
Rörelseresultat 48 860 53 063 -6 200 -8 007 3 936 8 092 8 588 11 534 -773 -789 
Resultat före skatt 50 944 54 669 -5 983 -7 679 9 739 10 420 9 875 12 888 -294 -534 
Resultat efter skatt 39 326 40 036 -6 673 -263 6 417 8 233 6 779 13 039 -294 -534 
Likvida medel 326 539 283 414 78 148 82 026 198 831 202 515 89 368 135 532 18 418 9 835 
Eget kapital 646 126 583 454 53 918 53 640 334 139 317 641 119 522 112 332 461 309 461 019 
Balansomslutning 1 362 942 1 007 316 253 150 251 031 658 515 616 407 226 184 241 975 477 291 468 207 
Soliditet % 47 58 21 21 51 52 53 46 97 98 
Avkastning på eget kapital % 24,3 27,4 neg neg 7,7 10,4 22,7 46,4 neg neg 
Rörelsemarginal % 11,7 13,6 neg neg 2,1 4,5 11,9 11,0 neg neg 
Tilldelade SK-medel 53 489 52 176 21 816 19 544 27 545 26 528 15 934 15 238 4 600 0 
Anställda 1 219 1 099 361 344 532 527 208 219 6 6 

    
 

  
 

  
 

  
 

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

Belopp i tkr 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 
Omsättning 1 355 538 1 230 105 432 339 429 495 667 081 648 490 287 043 305 609 19 336 16 736 
Rörelseresultat 38 756 46 686 -13 290 -34 323 8 552 2 893 10 148 5 455 -1 788 -2 376 
Resultat före skatt 43 993 51 814 -12 285 -32 896 20 052 13 732 12 265 7 142 290 76 
Resultat efter skatt 33 904 37 932 -12 987 -29 112 14 098 9 302 8 808 6 562 290 76 
Likvida medel 326 539 283 414 78 148 82 026 198 831 202 515 89 368 135 532 18 418 9 835 
Eget kapital 646 126 583 454 53 918 53 640 334 139 317 641 119 522 112 332 461 309 461 019 
Balansomslutning 1 362 942 1 007 316 253 150 251 031 658 515 616 407 226 184 241 975 477 291 468 207 
Soliditet % 47 58 21 21 51 52 53 46 97 98 
Avkastning på eget kapital % 21,0 8,7 neg neg 16,9 3,9 29,5 7,8 0,3 0,0 
Rörelsemarginal % 2,9 3,8 neg neg 1,3 0,4 3,5 1,8 neg neg 
Tilldelade SK-medel 213 856 198 774 81 963 80 974 117 630 111 600 63 684 64 392 4 600 0 
Anställda 1 219 1 099 361 344 532 527 208 219 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 AB. 

Omsättningen i SP-koncernen för helåret 2013 uppgick till 1 356 (1 230) mkr, en ökning med ca 10 %.  
Rörelseresultatet uppgick till 38,8 (46,7) mkr. Resultatet före skatt uppgick till 44,0 (51,8) mkr. Antalet anställda 
ökade under året med ca 110 till en total personalstyrka på omkring 1330 personer.  

SP:s etablering i Södertälje inom hållbar processutveckling och katalys, förvärv av Processum och 
vidareutveckling av projekt inom framtidens bioraffinaderi, har medfört nya synergier, nya kundsegment och 
förstärkning av SP:s konkurrensförmåga. 

Arbetet med att inom koncernen utnyttja samverkansmöjligheter inom forskning, tjänster, investeringar, 
kommunikation och administration kommer att fortsätta. 

SP:s satsning på de sex affärsområdena Energi, Samhällsbyggnad, Informations- och kommunikationsteknik 
(IKT), Transport, Life Science samt Risk och säkerhet ger upphov till betydande påverkan på SP:s projektportfölj, 
rollutveckling och nya forskningsområden.  

Händelser under året 
Under året gjordes ett antal strategiska etableringar/förvärv: 

− SP-koncernens nya verksamhet inom life science-området, SP Process Development (SPPD) i Södertälje, 
invigdes den 4 februari och ett 30-tal personer anställdes inledningsvis. Life Science omfattar 
vetenskapsområden inom bland annat medicin, biologi, kemi och materialvetenskap. Kompetensen 
inom processutveckling kan även appliceras inom andra områden, t ex fordons- och energiområdet. 

− Sedan maj 2013 ägs SP Processum till 60 % av SP-koncernen och till 40 % av 21 medlemsföretag. 
Bolaget, med ca 15 anställda, finns i Örnsköldsvik och är ett centrum för bioraffinaderiutveckling från 
skogsråvara och energigrödor.  

− I december hölls slutförhandlingar med SINTEF i Norge gällande förvärv av 70 % av ett brandtekniskt 
institut i Trondheim och där SINTEF kvarstår med en ägarandel om 30 %. Verksamheten, som har ca 35 
anställda och som kommer att bedrivas under namnet SP Fire Research Norway, har en särskild 
inriktning på Offshore och blir ett värdefullt komplement till koncernens samlade kompetens inom 
brand- och säkerhetsområdet.  

SP-koncernen fortsätter att växa kraftigt inom forskning och innovation. Under 2013 omsatte koncernen 
omkring 100 mkr i ett 80-tal europeiska projekt, varav 15 koordinerades av SP. Finansieringen från Vinnova 
ökade och översteg för första gången 100 mkr under året. 

SP-koncernen fick klartecken för flera strategiskt viktiga projekt under 2013. Trenden är att nationella och 
internationella projekt blir allt större och mer komplexa. Två sådana projekt är: 

− SINFONIA, Smart Initiative of Cities Fully Committed to Invest In Advanced Largescaled Energy Solutions, 
är det enskilt största projekt som SP-koncernen koordinerat. Detta EU-projekt, med inriktning på hållbar 
stadsbyggnad, har en total omsättning på 27M€, varav 2,5M€ tillfaller SP-koncernen.  

− Smart Housing Småland är en innovationsmiljö där man, med användaren i centrum, skapar smart 
boende och hållbart byggd miljö i kombinationen mellan trä och glas. SP-koncernen är projektansvarig 
men bakom satsningen står även ett stort antal företag i hela Småland, samtliga tre länsstyrelser och 
regionförbund, Glafo, Linnéuniversitetet och Högskolan i Jönköping.  Denna Vinnväxtmiljö är en 
långsiktig satsning som beräknas omsätta ca 50 mkr under de tre första åren. 

SP-koncernen har ett väl etablerat samarbete med många universitet och högskolor i Sverige och 
internationellt. Bland annat är ett 30-tal av koncernens medarbetare adjungerade professorer.  

www.sp.se 

  

http://www.sp.se/
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Swedish ICT Research AB 
Swedish ICT-koncernens 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 AB äger 60 % av Swedish ICT. Resterande del, 
40 %, ägs av ägarföreningar inom näringslivet. 

Omsättningen i Swedish ICT-koncernen för helåret 2013 uppgick till 432 (429) mkr. Rörelseresultatet uppgick 
till -13,3 (-34,3) och resultatet före bokslutsdispositioner och skatt till -12,3 (-32,9) mkr.  

Resultatet delas upp i två delar: 

Dotterbolagen 
För institutgruppen SICS Swedish ICT, Acreo Swedish ICT, Interactive Institute Swedish ICT och Viktoria Swedish 
ICT uppgick omsättningen för helåret 2013 till 416 (424) mkr med ett rörelseresultat på 3,7 (-4,1) mkr. Samtliga 
institut uppvisar ett positivt resultat för 2013. Resultatet på Acreo Swedish ICT har belastats med 2,4 mkr 
avseende avveckling av personal.  

Avknoppningsbolagen IRnova AB och Fibertronix 
För IRnova uppgick omsättningen 2013 till 23,5 mkr (17,7) med ett resultat om -16,1 (-10,7) mkr. I resultatet 
ingår nedskrivningar av lager med 3,3 mkr och utvecklingskostnader om 9,3 mkr. Under våren 2013 fick IRnova 
ett externt kapitaltillskott om 10 mkr i samband med inlösen av optioner och emission av nytt kapital. Efter 
årets resultat och det externa kapitaltillskottet uppgår IRnovas eget kapital till 2,2 mkr. Fibertronix visade ett 
negativt resultat om -1,1 mkr. 

Händelser under året 
Swedish ICT tecknade under 2013 ett antal viktiga samarbetsavtal, bl.a ett avtal med KTH om fördjupad 
samverkan. Rio de Janeiro Operations Center och Swedish ICT tecknade ett ”Memorandum of Understanding” 
(MoU) med ambitionen att etablera en plattform för innovation inom IT och mobilitet. Två experter på Swedish 
ICT agerar idag rådgivare på uppdrag av EU-kommissionen (DG Regio and Urban Policy) inom Bredbandsfrågor 
(FTTH). 

Digitaliseringen har sedan 1950-talet bidragit till väsentligt ökad produktivitet och har totalt förändrat våra liv, 
på arbetet och privat. Utvecklingen fortsätter och det finns inga tecken på att förändringstakten avtar. Vi 
kommer i framtiden att uppleva stora förändringar i hur värde produceras i samhället, drivet av de möjligheter 
som skapas av digitaliseringen. Med expertis inom informations- och kommunikationsteknik står Swedish ICT i 
framkant av denna utveckling genom att bidra till lösningar på dagens och framtidens viktiga utmaningar. 
Koncernens specifika kompetens och satsningar på gemensamma affärs- och innovationsområden gör det 
möjligt att applicera hela Swedish ICT:s erbjudande inom specifika områden.  

Debatten kring möjligheten att övervaka allt vi gör på nätet har sitt ursprung i möjligheten att samla in och 
analysera stora datamängder samt dra slutsatser inför beslutsfattande, så kallat ”Big Data Analytics”. Samma 
kompetens gör Facebook och Google möjligt, och används av Swedish ICT för att skapa nya produkter och 
tjänster på Siemens Turbines, Trafikverket och Ericsson. En del i att skapa all data kallas idag ”Internet of 
Things” och innebär att alla ting kan ”prata” med varandra. För några år sedan uppskattades antalet saker som 
kommer att prata med varandra i framtiden till ”50 billion devices”. Nu vet vi att det snarare handlar om 500 
eller 5000 ”billion devices”. 

Vart kommer denna utveckling att ta oss? Inom Hållbar Mobilitet fokuserar Swedish ICT på autonoma fordon, 
inom eHälsa står vård i hemmet i fokus och inom Smart Energi tittar man på hela systemet, från produktion till 
konsumtion. Swedish ICT utsågs 2013 till att koordinera det strategiska Innovationsområdet (SIO) PiiA, Process- 
och Industriell Automation. Tillsammans med svensk elektronik- och spelindustri arbetar Swedish ICT för att ta 
fram en strategi för hur Sverige ska fortsätta leda utvecklingen. Detta arbete fortsätter under 2014. 

www.swedish-ict.se  

  

http://www.swedish-ict.se/
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Swerea AB 
Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom material-, process- och produktionsteknik 
samt produktframtagning. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och andra kunder. Bolaget ska 
också arbeta för att stärka konkurrens- och innovationsförmågan för näringslivet i Sverige. RISE AB:s ägarandel är 
42,8 %. 

För helåret 2013 uppgick omsättningen i Swerea-koncernen till 667 (648) mkr, en ökning med 2,9 %. 
Rörelseresultatet uppgick till 8,6 (2,9) mkr och resultatet före skatt till 20,0 (13,7) mkr. Antalet anställda ökade 
till 532 (527) och den debiterade volymen med ca 2 %. 

Händelser under året  
Den fleråriga satsningen Produktionslyftet som Swerea IVF leder har nu hjälpt mer än 200 SMF (små och 
medelstora företag) att lyfta sin produktionseffektivitet. Detta har skett genom såväl coachning av lean-
experter på plats i företagen som genom vidareutbildning av dess personal. Produktionslyftet har fått 
toppbetyg i de utvärderingar som gjorts under året och Vinnova har också valt att kraftfullt stödja 
verksamheten framåt. 

Dricksvatten med hög kvalitet är en global utmaning. Rent vatten kan synas vara en självklarhet i Sverige men 
det finns även hos oss flera viktiga frågor där rätt materialval inom distributionssystemen är en viktig del. 
Under 2013 etablerade sig Swerea KIMAB som en viktig aktör, där bolagets kompetens inom metalliska och 
polymera material och deras växelverkan med vätskor har varit grunden. Ett stort antal aktiviteter initierades 
under året i samverkan med branschorganisationen Svenskt Vatten och andra intressenter. Under hösten 
erhölls ett större anslag inom Vinnovas utlysning Material för ökad konkurrenskraft inom detta område. 

Ett nytt samarbetsavtal mellan Swerea MEFOS och LKAB om LKABs experimentmasugn undertecknades. Det 
nya avtalet löper på tre år och innebär att Swerea MEFOS ska driva och underhålla LKABs 
experimentanläggningar på Swerea MEFOS anläggningsområde i Luleå gemensamt med LKAB. LKAB äger 
anläggningarna och använder dem i sin forskning och utveckling. Samtidigt får Swerea MEFOS en möjlighet att 
stärka sin position som världsledande inom pilotförsök och att genomföra unika masugnsförsök.  

Under 2013 fortsatte Swerea SICOMPs verksamhet i Linköping att utvecklas väl. Fokus för Linköpingskontoret 
är produktionsteknik för kompositer och flera projekt inom detta område påbörjades under året. Under 2014 
kommer ett medlemsprogram att startas och ambitionen är att detta program ska locka medlemmar i Sverige 
även från andra branscher, t ex fordonsindustrin.  

Swerea IVF har varit en av de drivande parterna för att forma ansöka och realisera Strategiska Innovations 
Områden (SIO) inom Produktion tillsammans med Swerea SWECAST, lättviktsteknologi (LIGHTer). Detta arbete 
resulterade i att SIO inom dessa områden beviljades och kunde starta hösten 2013. Genom nära samarbeten 
med industri och högskolor samt mellan de olika Swereabolagen har starka konsortier kunnat bildas. Utöver 
forskningsarbetet har Swerea också en tung roll när det gäller att säkra att små och medelstora företag deltar 
framgångsrikt i SIO:erna. Under året var Swerea SWECAST aktiva i arbetet med att formulera en SIO inom 
Metalliska Material i samverkan med Jernkontoret, Svenskt Aluminium och Svenska Gjuteriföreningen. Denna 
SIO har också beviljats och startades under 2013. 

Swerea IVF har i flera år arbetat med att utveckla metoder för att framställa textila fibrer från skogsråvara. 
Under 2013 intensifierades detta arbete ytterligare. Genom ett omfattande samarbete med skogs-, möbel- och 
klädtillverkare görs stora insatser för att ta tekniken hela vägen till industriell tillämpning, framför allt genom 
uppbyggnaden av test- och demoanläggningar i industriell pilotskala. 

Ett etablerat styrkeområde för Swerea KIMAB är korrosionsfrågor relaterade till fordonsindustrin. Under 2013 
hölls en internationell workshop inom detta område med över 50 deltagare från fordonstillverkare och 
underleverantörer från hela världen. Utvecklingen av korrosionssensorer vid Swerea KIMAB har mött stort 
intresse. Den insamling och analys av korrosivitetsdata från olika vägmiljöer runt om i världen som görs, 
tillsammans med den mycket avancerade park av klimatkammare i Brest och Kista, är två nyckelfaktorer till 
Swerea KIMABs världsunika position inom detta område. 

Kolfiberbatterier är ett relativt nytt forskningsområde för Swerea SICOMP och bygger på upptäckten att 
kommersiella kolfibrer kan användas som aktiv batterielektrod. Bolagets batterikoncept gör det möjligt att 
tillverka kolfiberstrukturer som samtidigt kan bära mekanisk last och lagra elektrisk energi, ett s k 
multifunktionellt material. Det finns många möjliga användningsområden, från tunnfilmsbatterier till 
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lastbärande strukturer som samtidigt fungerar som batteri, t ex i en bil. Konceptet är patentsökt i både Sverige 
och USA. Under 2013 startades ett projekt för att kommersialisera detta med syfte att industrialisera 
teknologin och sätta det i produktion. 

Forskningscentret PRISMA (Centre for Process Integration in Steelmaking) vid Swerea MEFOS tecknade ett nytt 
treårigt avtal med industriparterna för fortsatt forskning om processintegration och systemoptimering inom 
metallurgisk industri. Det är SSAB EMEA, SSAB Merox, Ruukki Metals, LKAB, Höganäs, AGA Linde och Lulekraft 
som tillsammans satsar 8 mkr över tre år. 

Under 2013 satsade Swerea IVF tungt inom området additiv tillverkning, populärt ofta benämnt 3D-printning. 
Bolaget har dels byggt upp en test- och demonstrationskapacitet för olika tekniker och material, dels drivs ett 
antal tunga utvecklingsprojekt tillsammans med svenska företag för att utveckla nya industriella tillämpningar. 
Under 2014 kommer flera Swerea-bolag att tillsammans ytterligare bredda satsningen inom detta område.  

En unik pilotanläggning för utveckling av fluidbäddsprocesser invigdes på Swerea MEFOS under året. Den totala 
investeringen uppgår till ca 14 mkr och finansieras av Swerea MEFOS, Boliden och Kempestiftelsen.  

Inom Casting Innovation Center (CIC) har Swerera SWECAST i samverkan med Svenska Gjuteriföreningen, 
Tekniska Högskolan i Jönköping och KK-Stiftelsen formulerat en långsiktig satsning på en Masterutbildning i 
gjuteriteknik. En rad nya projekt inom CIC i samverkan med fordonsindustrin och finansierade av Vinnova 
godkändes under året.  

www.swerea.se 

Innventia AB 
Innventia-koncernens 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 AB:s ägarandel är 29 %. 

Omsättningen i Innventia-koncernen för helåret 2013 uppgick till 287 (306) mkr. Rörelseresultatet uppgick till 
10,1 (5,5) mkr och resultatet före skatt till 12,3 (7,1) mkr. Förutsättningarna för 2014 är i stort oförändrade. 
Antalet genomsnittligt anställda i koncernen under året var 208 (219). Årets investeringar uppgick till 10,3 (7,6) 
mkr. 

Händelser under året 
För tio år sedan skapades dagens Innventia genom sammanslagningen av STFI, Packforsk, PFI och delar av 
Framkom. Detta firades med hundratalet gäster i samband med Innventia Days 22-23 oktober. 
Jubileumstillställningen bjöd på seminarier, workshops, utställningar, enskilda samtal med forskare och 
invigning av två nya forskningsmiljöer.  

I januari presenterades den första Innventia Global Outlook, Packaging 2020, som beskriver globala krafter och 
dess påverkan på förpackningsindustrin och framtidens förpackningar där det framgår att den globala 
konsumenten efterfrågar smartare förpackningar. Arbetet med en uppföljare har startat och denna gång är det 
papperstillverkning som ska belysas inom ”Papermaking towards the future” med release i mars 2014. 

Det europeiska forskningsprojektet SustainComp har resulterat i nya kompositmaterial baserade på förnybara 
resurser, material som på allvar kan erbjuda hållbara alternativ till dagens oljebaserade plaster. Det 
framgångsrika projektet, som koordinerats av Innventia, listades av EU i början av 2013 som en "success story" 
inom sjunde ramprogrammet. 

Det nordamerikanska massa- och pappersföretaget Domtar har en anläggning för separation av lignin från 
massatillverkningsprocessen i drift vid sitt bruk i Plymouth, North Carolina. Anläggningen är den första i sitt slag 
i världen i kommersiell skala som bygger på LignoBoost-tekniken, framtagen av Innventia och forskare vid 
Chalmers. LignoBoost-tekniken såldes senare till Metso (numera Valmet). Stora Enso meddelade i mitten av juli 
att de kommer att ta i drift en kommersiell LignoBoost-anläggning i Sunila, Finland i början av 2015.  

Innventia och svenska designbyrån Tomorrow Machine tilldeladesThe Dieline Sustainable Packaging Award 
2013 för demonstratorn ”Sustainable Expanding Bowl”. Resultatet av det unika samarbetet mellan 
materialforskare och designers är en expanderande och självöppnande livsmedelsförpackning i ett 
mekanoaktivt pappersmaterial som skulle leda till väsentligt minskade transportkostnader. Priset delades ut 

http://www.swerea.se/
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den 23 juni i samband med The Dieline Package Design Conference 2013 i San Francisco. Den tilldelades senare 
under året också 1:a pris i kategorin Bio vid årets utdelning av årets Plastovationer Awards den 13 november i 
samband med mässan Elmia Subcontractor i Jönköping. 

Den 25-27 juni hölls uppstartsmöte för projektet POLYNOL som är ett svensk-brasilianskt konsortium lett av 
Innventia för att utveckla en ny bioraffinaderiprocess. Det treåriga projektet har som syfte att bygga upp 
kunskap och affärsmöjligheter kring produktion av ”andra generationens” biodrivmedel och biokemikalier via 
socker, från råvaror som inte konkurrerar med livsmedelsproduktion. En möjlig produkt från socker är etanol 
som idag kanske mest förknippas med fordonsbränsle men som har fler användningsområden. De stora 
mängder etanol som tillverkas ur rörsocker i Brasilien idag har börjat hitta nya marknader som baskemikalie, 
och tillverkning av polyetenplast ur etanol i stor skala är redan verklighet. Projektet presenterades också när 
IVA tillsammans med kung Carl XVI Gustav besökte Fibria den 11 november. Medarbetare från Innventia 
medverkade vid besöket. 

Norges Forskningsråd offentliggjorde i oktober listan över nya nationella forskningsinfrastrukturer som ska 
etableras. Norsk Bioraffinaderi Laboratorium (NorBioLab) är ett av dessa. Dotterbolaget PFI AS är 
huvudansvarig för infrastrukturprojektet som genomförs i samarbete med Norges Teknisk Naturvitenskaplige 
Universitet (NTNU), SINTEF och Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB).  

Innventia beviljades medel av Vinnova för två projekt som ska påskynda utvecklingen av nya biobaserade 
förnybara material. Med testbädden Svensk ligninbaserad kolfiber ökar möjligheterna att etablera lignin som 
råvara vid kolfibertillverkning. Även utvecklingen mot 3D-förpackningar i papper och kartong kan bli verklighet 
tack vare en ny förstudie vid Innventia som ska utreda hur pilotanläggningen FEX kan utvecklas till testbädd för 
tillverkning av högtöjbara pappers- och kartongprodukter. 

www.innventia.com 

 

 
 

Omvärldsanalys  

Den allt snabbare tekniska utvecklingen, ökad specialisering och globalisering och allt större fokusering på 
resursanvändningsfrågor har lett till omvälvande förändringar av förutsättningarna för den svenska industrin. 
Kunskaps- och teknikinnehållet i produkter fortsätter att bli allt större, produktionsprocesserna blir alltmer 
kunskapsintensiva och kraven på systemförståelse, resurseffektivitet och hållbarhet ökar.  

Frågor kring hållbarhet, resursanvändning, klimatpåverkan, säker energitillförsel, livsmedel, vatten och miljö 
fortsätter att vara stora utmaningar som påverkar näringslivets prioriteringar och samhälleliga insatser. Det 
sker en ständigt snabbare utveckling kring möjliggörande tekniker som informations- och 
kommunikationsteknik. Systemen blir alltmer komplexa och frågeställningar kring risker och säkerhet får ökat 
fokus. 

Återhämtningen från den senaste globala finanskrisen fortsatte under 2013, men fortfarande upplevs stor 
osäkerhet kopplat till marknaderna i exempelvis Euro-området och Nord- och Sydamerika. Det har skett 
förhållandevis stora aktörsförändringar (aktörskonsolidering, nedläggningar mm) inom flera branscher i 
Sverige, vilket naturligt nog påverkar instituten.  

  

http://www.innventia.com/
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Under 2013 har utvecklingen i ekonomin varit långsam och inom vissa branscher blev effekterna av 2012 års 
sviktande konjunktur allt tydligare under året som gick. Detta resulterade i dels en minskad aktivitet hos vissa 
marknadssegment, dels längre processer och större resursbehov för att få uppdrag på plats för vissa kunder. 
Detta har haft stor påverkan på en del verksamheter inom RISE-gruppen, men nedgången på vissa områden har 
kunnat kompenseras med uppgång och fler kunder inom andra områden, speciellt verksamheter som är 
kopplade till risk, transport, energi och bioekonomi samt delvis life science som stärktes kraftigt under 2013. 

Den senaste forsknings- och innovationspropositionen innebar stärkta resurser för forskningen i Sverige. I 
propositionen gjordes betydande satsningar på industriforskningsinstituten bland annat genom en ökning 
av strategiska kompetensmedel med 26 % fram till 2016. Med ökade strategiska kompetensmedel ges helt nya 
möjligheter till samverkan med näringsliv och universitet/högskolor för utveckling av starka forskningsmiljöer. 
RISE AB:s uppdrag att effektivisera RISE-institutens legala och organisatoriska struktur för att stärka 
kunderbjudandet förtydligades i propositionen.  

De svenska myndigheternas och forskningsfinansiärernas ökade fokusering på strategiska innovationsagendor 
och större strategiska innovationsområden ligger rätt för forskningsinstituten.  

EU:s ramprogram för forskning och innovation har stor betydelse för Sveriges medverkan i det europeiska 
forskningsområdet. Horizon 2020, som startar 2014 och kommer att pågå fram till 2020, är av vitalt svenskt 
intresse och har inriktningar som väl passar RISE-instituten. 

RISE-gruppen följer marknadens signaler kontinuerligt för att se om det generella konjunkturläget får påverkan 
på verksamheterna. Vi ser viss påverkan och större försiktighet från kunder inom några av gruppens områden i 
dagsläget. Beredskapen för förändringar i omvärlden är relativt god till följd av en bred kundbas och hög 
flexibilitet inför eventuella konjunkturförändringar. 

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 märkts i någon större 
utsträckning för instituten vad avser orderingång och befintliga affärer. Däremot kan företagens långsiktigt 
strategiska utveckling komma att påverka institutens utveckling på lite olika sätt.  

RISE-gruppen utgör en allt viktigare strategisk 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 därför att näringslivets efterfrågan på institutens kompetenser och tjänster 
kommer att öka framöver. 

Framtidsutsikter 

Vi bedömer en något dämpad men fortsatt positiv marknadsutveckling för samtliga institut under 2014, där 
dock instituten har en höjd beredskap för negativa förändringar i omvärlden. Det rådande marknadsläget, i 
kombination med institutens unika kompetenser och tjänster, gör att orderingång och fakturering väntas 
fortsätta att utvecklas positivt.  
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RISE-koncernen  
RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB) var den 31 december 2013 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 2013 Januari-december 2013  

 Omsättningen uppgick till 544 (520) mkr  Omsättningen uppgick till 1 807 (1 676) mkr 
 Rörelseresultatet uppgick till 50,3 (53,2) mkr  Rörelseresultatet uppgick till 32,5(15,6) mkr 
 Resultat efter skatt uppgick till 40,8 (41,2) mkr  Resultat efter skatt uppgick till 30,0 (11,1) mkr 
 
Om inte annat framgår avser kommentarer och beloppsuppgifter perioden januari-december 2013. Föregående års jämförelsesiffror inom 
parentes. 

 
 

Väsentliga händelser under perioden 

• Göran Carlsson utsågs i december till koncernchef och VD för Swerea AB.  

Hänt efter periodens utgång 

• Förvärv av SINTEFs brandverksamhet 1 januari 2014. 
• Nyemission i IRnova - totalt 10 mkr i extern finansiering har tillförts bolaget för kommande utveckling. 
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Resultat och finansiell ställning koncernen 

Omsättning och resultat  
Under perioden oktober-december uppgick nettoomsättningen till 544 (520) mkr. Resultat efter skatt uppgick 
till 40,8 (41,2) mkr, varav andelar från intresseföretag 4,7 (8,9) mkr. Under perioden januari-december uppgick 
nettoomsättningen till 1 807 (1 676) mkr. Resultat efter skatt uppgick till 30,0 (11,1) mkr, varav andelar från 
intresseföretag 8,8 (5,6) mkr. 

Likviditet, kassaflöde och eget kapital 
Koncernens likviditet är god. Kassa och bank samt kortfristiga placeringar uppgick på balansdagen till 423 
(375) mkr. Det egna kapitalet uppgick till 875 (806) mkr. Kassaflödet för perioden oktober-december uppgick 
till -21 (-39) mkr och för perioden januari-december till 48 (-67) mkr.  

Investeringar RISE-koncernen 
Investeringarna uppgick under perioden oktober-december till 87,2 (45,9) mkr. Därav utgör förvärv 0 (0), 
materiella anläggningstillgångar 85,1  (39,7) mkr, finansiella anläggningstillgångar 0,3 (6) mkr samt immateriella 
anläggningstillgångar 1,8 (0,2) mkr. Under perioden januari-december uppgick investeringarna till 306 (115) 
mkr. Därav utgör förvärv 27 (0) mkr, materiella anläggningstillgångar 276 (105) mkr, finansiella 
anläggningstillgångar 1 (6) mkr samt immateriella anläggningstillgångar 2 (4) mkr.  

Medarbetare RISE-koncernen 
Antal årsanställda uppgick till 1 586 (1449) varav 33 % (33 %) kvinnor. 

Flerårsöversikt 1) 2013 2012 2011 2010 2009  2008 
Nettoomsättning, Mkr 1 807 1 676 1 554 1 456 628 343 
Resultat efter fin. poster, Mkr 41 25 54 76 16 20 
Årets resultat, Mkr 30 11 38 58 10 17 
Eget kapital, Mkr 875 806 782 743 642 185 
Balansomslutning, Mkr 1 807 1 431 1 370 1 287 1 165 367 
Antal årsanställda  1 586 1 449 1 379 1 285 1 235 306 
Soliditet, %  48 54 57 58 55 50 
Avkastning på eget kapital, % 3,4 1,4 4,9 8,0 1,6 9,6 
Kassalikviditet, % 105 154 164 229 161 106 
Rörelsemarginal, % 1,8 0,9 2,7 5,3 2,1 4,4 

 
1) 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 AB:s 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 5,8 (3,8) mkr och resultatet efter 
skatt till -0,3 (-0,5) mkr. Under perioden januari-december uppgick moderbolagets omsättning till 19,3 (16,7) 
mkr och resultatet efter skatt till 0,3 (0,1) mkr. 

Likviditet, kassaflöde och eget kapital 
Kassa och bank samt kortfristiga placeringar uppgick på balansdagen till 18,4 (9,8) mkr. Det egna kapitalet 
uppgick till 461,3 (461) 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 2013 2012 2013 2012 
          
Nettoomsättning 543 539 519 979 1 807 213 1 676 336 
Övriga rörelseintäkter 6 800 1 689 12 144 15 645 
          
Rörelsens kostnader -504 658 -477 401 -1 795 679 -1 681 994 
Resultat från andelar i intresseföretag 4 695 8 936 8 806 5 570 
Rörelseresultat 50 376 53 203 32 484 15 557 
          
Finansiella poster – netto 2 781 2 191 8 321 9 009 
          
Inkomstskatt -12 309 -14 173 -10 792 -13 422 

Periodens resultat 40 848 41 221 30 013 11 144 

          

KONCERNENS RAPPORT ÖVER ÖVRIGT 
TOTALRESULTAT       
          
Periodens resultat 40 848 41 221 30 013 11 144 
          
Övrigt totalresultat         
Omvärdering av nettopensionsförpliktelser -321 – -1 221 78 
Skatteeffekt av ovanstående  71 – 269 -20 
Övrigt totalresultat för perioden -250 – -952 58 
          
Summa total resultat för perioden 40 598 41 221 29 061 11 202 
          
Summa totalresultat hänförligt till:         
Moderföretagets aktieägare 43 105 47 485 39 001 26 112 
Innehav utan bestämmande inflytande -2 257 -6 264 -8 988 -14 968 
          

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

Resultat per aktie, före och efter utspädning (kronor) 2 617 2 883 2 368 1 585 
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning 16 470 16 470 16 470 16 470 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 

Belopp i tkr 2013-12-31 2012-12-31 
      
TILLGÅNGAR     
      
Anläggningstillgångar     
Immateriella tillgångar 12 710 8 645 
Materiella tillgångar 604 874 324 086 
Finansiella tillgångar 175 806 175 474 
Summa anläggningstillgångar 793 390 508 205 
      
Omsättningstillgångar 1 013 525 923 073 
SUMMA TILLGÅNGAR 1 806 915 1 431 278 
      
EGET KAPITAL     
      
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare 809 938 772 288 
Innehav utan bestämmande inflytande 64 949 33 799 
Summa eget capital 874 887 806 087 
      
SKULDER     
      
Långfristiga skulder 37 951 34 974 
Kortfristiga skulder 894 077 590 217 
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 1 806 915 1 431 278 
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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 2012 1 647 737 889 739 536 42 244 781 777 
Periodens totalresultat   26 111 26 111 -14 968 11 143 
Transaktioner med 
minoritet   6 644 6 644 6 523 13 167 
UB per 31 december 2012 1 647 770 644 772 291 33 799 806 087 
Periodens resultat   39 001 39 001 -8 988 30 013 

Transaktioner i övrigt 
totalresultat   -952 -952   -952 
Transaktioner med 
minoritet   2 277 2 277 7 738 10 015 
Förvärvat 
minoritetsintresse     0 29 721 29 721 
Justering mot minoritet   -2 679 -2 679 2 679 0 
UB per 31 december 2013 1 647 808 291 809 938 64 949 874 887 

 
 
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 

  Okt-dec Okt-dec Helår Helår 
Belopp i tkr 2013 2012 2013 2012 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 86 176 76 632 80 810 54 175 
Förändring av rörelsekapital -17 325 -69 387 265 005 -20 650 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 68 851 7 245 345 815 33 525 
          
Kassaflöde från investeringsverksamheten -89 768 -45 922 -308 023 -113 451 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 16 10 038 13 168 
          
Periodens kassaflöde -20 917 -38 661 47 830 -66 758 
          
Likvida medel vid periodens början 444 022 413 936 375 275 442 033 
Likvida medel vid periodens slut 423 105 375 275 423 105 375 275 
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MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING 

  Okt-dec Okt-dec Helår Helår 
Belopp i tkr 2013 2012 2013 2012 
          
Intäkter 5 830 3 862 19 336 16 736 
Rörelsens kostnader -6 603 -4 651 -21 124 -19 112 
Rörelseresultat -773 -789 -1 788 -2 376 
          
Finansiella poster 480 255 2 079 2 452 
Resultat efter finansiella poster -293 -534 291 76 
          
Skatt på årets resultat – – – – 
Periodens resultat -293 -534 291 76 
 
Periodens resultat överensstämmer med totalresultatet varför ingen separat rapport över totalresultatet presenteras. 
 
 

MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING 

Belopp i tkr 2013-12-31 2012-12-31 
      
TILLGÅNGAR     
      
Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar 60 68 
Finansiella anläggningstillgångar 457 443 457 443 
Summa anläggningstillgångar 457 503 457 511 
      
Omsättningstillgångar     
Kortfristiga fordringar 1 370 861 
Kassa och bank 18 418 9 835 
Summa omsättningstillgångar 19 788 10 696 

SUMMA TILLGÅNGAR 477 291 468 207 
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
      
Eget capital     
Bundet eget capital 1 752 1 752 
Fritt eget capital 459 557 459 267 
Summa eget capital 461 309 461 019 
      
Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser     
Kortfristiga skulder 15 982 7 188 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 477 291 468 207 
      
Ställda säkerheter - - 
Ansvarsförbindelser - - 
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FÖRÄNDRINGAR I MODERFÖRETAGETS RAPPORT ÖVER EGET KAPITAL 

Belopp i tkr Aktiekapital 
Bundna 

reserver 
Fritt eget 

kapital 
Summa eget 

kapital 
IB per 1 januari 2012 1 647 105 459 190 460 942 
          
Periodens resultat     76 76 
          
UB per 31 december 2012 1 647 105 459 266 461 018 
          
Periodens resultat     291 291 
          
UB per 31 december 2013 1 647 105 459 557 461 309 

 
 
 
MODERFÖRETAGETS KASSAFLÖDESANALYS 

 
Okt-dec Okt-dec Helår Helår 

Belopp i tkr 2013 2012 2013 2012 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital -355 -546 190 56 
Förändring av rörelsekapital -121 547 -113 192 8 440 1 255 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -121 902 -113 738 8 630 1 311 
          
Kassaflöde från investeringsverksamheten -38 - -47 - 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - - - 
Årets kassaflöde -121 940 -113 738 8 583 1 311 
          
Likvida medel vid periodens början 140 358 123 573 9 835 8 524 
Likvida medel vid periodens slut 18 418 9 835 18 418 9 835 

 

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. 
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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 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.  
 

          2013 
Oktober-december RISE AB  SP Sw ICT Justering RISE 
Belopp i tkr 

 
      koncernen 

Omsättning 5 830 418 030 119 679   543 539 
varav SK-medel 4 600 53 489 21 816   79 905 
Resultat intressebolag       4 695 4 695 
Avskrivningar -14 -15 829 -1 430   -17 273 
Rörelseresultat -773 48 860 -6 200 -317 41 570 
Ränteintäkter 480 2 371 231   3 082 
Räntekostnad 0 -287 -14   -301 
Resultat före skatt -294 50 944 -5 983 8 490 53 157 
Skatt 0 -11 619 -690   -12 309 
Resultat efter skatt -294 39 326 -6 673 8 489 40 848 
Likvida medel 18 418 326 539 78 148   423 105 
Eget kapital 461 309 646 126 53 918 -286 466 874 887 
Balansomslutning 477 291 1 362 942 253 150 -286 468 1 806 915 
Soliditet % 97 47 21   48 
Avkastning på eget kapital % neg 6,1 neg   4,7 
Rörelsemarginal % neg 11,7 neg   7,6 
Anställda 6 1 219 361   1 586 

          2012 
Oktober-december RISE  AB SP Sw ICT Justering RISE 
Belopp i tkr 

 
      koncernen 

Omsättning 3 862 391 189 124 928   519 979 
varav SK-medel   52 176 19 544   71 720 
Resultat intressebolag       8 936 8 936 
Avskrivningar -7 -12 396 -2 125   -14 528 
Rörelseresultat -789 53 063 -8 007 8 936 53 203 
Ränteintäkter 255 2 112 333   2 700 
Räntekostnad   -505 -4   -509 
Resultat före skatt -534 54 669 -7 678 8 936 55 393 
Skatt   -14 254 81   -14 173 
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 
Anställda 6 1 099 344   1 449 
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          2013 
Januari-december RISE AB  SP Sw ICT Justering RISE 
Belopp i tkr 

 
      koncernen 

Omsättning 19 336 1 355 538 432 339   1 807 213 
varav SK-medel 4 600 213 856 81 963   300 419 
Resultat intressebolag       8 806 8 806 
Avskrivningar -55 -57 596 -6 034   -63 685 
Rörelseresultat -1 788 38 756 -13 290   23 678 
Ränteintäkter 2 080 6 350 1 047   9 477 
Räntekostnad -1 -1 113 -42   -1 156 
Resultat före skatt 290 43 993 -12 285 8 807 40 805 
Skatt 0 -10 090 -702   -10 792 
Resultat efter skatt 290 33 904 -12 987 8 806 30 013 
Likvida medel 18 418 326 539 78 148   423 105 
Eget kapital 461 309 646 126 53 918 -286 466 874 887 
Balansomslutning 477 291 1 362 942 253 150 -286 468 1 806 915 
Soliditet % 97 47 21   48 
Avkastning på eget kapital % 0,1 5,2 neg   3,4 
Rörelsemarginal % neg 2,9 neg   1,3 
Anställda 6 1 219 361   1 586 

          2012 
Januari-december RISE AB  SP Sw ICT Justering RISE 
Belopp i tkr 

 
      koncernen 

Omsättning 16 736 1 230 105 429 495   1 676 336 
varav SK-medel   198 774 80 974   279 748 
Resultat intressebolag       5 570 5 570 
Avskrivningar -48 -48 286 -7 237   -55 571 
Rörelseresultat -2 376 46 686 -34 323 5 570 15 557 
Ränteintäkter 2 454 6 508 1 513   10 475 
Räntekostnad -2 -1 379 -85   -1 466 
Resultat före skatt 76 51 814 -32 895 5 570 24 565 
Skatt   -13 503 81   -13 422 
Resultat efter skatt 76 37 932 -29 112 2 248 11 144 
Likvida medel 3 783 186 170 82 026   271 979 
Eget kapital 461 019 571 685 53 640 -280 257 806 087 
Balansomslutning 468 207 1 007 316 251 031 -295 273 1 431 281 
Soliditet % 98 57 21   56 
Avkastning på eget kapital % 0,0 6,6 neg   1,4 
Rörelsemarginal % neg 3,8 neg   0,9 
Anställda 6 1 099 344   1 449 

 
 
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 AB:s resultaträkning och behandlas därför inte som närståendetransaktion. Se text om Investering i 
strategisk kompetensutveckling ovan. 

Not 3 Nya dotterbolag under året 
SP Processum Aktiebolag förvärvades i juni och ägs till 60 %. ASTA – Active Safety Test Area AB övergick under 
året från intressebolag till dotterbolag genom ytterligare nyemission och ägs numera till 61,33 %. Förvärvat 
minoritetsintresse påverkar eget kapital med 29,7 mkr. 

Koncernens balansomslutning ökade i samband med dessa förvärv med ca 141,5 mkr. På tillgångssidan utgörs 
dessa främst av anläggningstillgångar i form av pågående nyanläggning samt kortfristiga fordringar i form av 
förutbetalda kostnader. På skuldsidan utgörs dessa främst av skulder till kreditinstitut samt övriga kortfristiga 
skulder. Som framgår ovan under investeringar har koncernens likvida medel i samband med dessa förvärv 
påverkats negativt med 26,4 mkr. Förvärvskalkylerna är preliminära och kan komma att ändras.  

Definition av koncernen och gruppen 

RISE-koncernen RISE AB var den 31 december 2013 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 %).  
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RISE-gruppen presenterar koncernerna till 100 % oavsett ägarandel, dvs. RISE AB, 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 AB är syftet med verksamheten att vara vinstdrivande men inte att ge utdelning 
till aktieägaren. 

Årsstämma 

Årsstämman 2014 inklusive öppet stämmoseminarium äger rum den 24 april 2014 på World Trade Center, 
Stockholm. Kallelse skickas per brev till aktieägaren och gneom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt 
på bolagets webbplats www.ri.se. Information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. 

Kommande ekonomisk information 

Årsredovisning 2013 31 mars 2014 
Årsstämma 24 april 2014 
Delårsrapport januari-mars 2013 30 april 2014 
Delårsrapport januari-juni 2014 15 augusti 2014 
Delårsrapport januari-september 2014 30 oktober 2014 
Bokslutskommuniké 2014 15 februari 2015 
 
Granskning 

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

Undertecknande 

Styrelsen har vid sammanträde den 14 februari 2014 uppdragit till verkställande direktören Cecilia Driving 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 2014 
 
 
Cecilia Driving 
Verkställande direktör 
 
 
För ytterligare information: 
Cecilia Driving, verkställande direktör 
Tel: +46 (0)8-56 64 82 51 
E-post: cecilia.driving@ri.se 

RISE Research Institutes of Sweden 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 Research Institutes of Sweden AB 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 AB 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/innovationssystemet
http://www.ri.se/forskningsinstitut
http://www.ri.se/
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