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RISE Research Institutes of Sweden Holding AB (RISE Holding) har av staten tilldelats uppgiften att tillsammans 
med forskningsinstitutens övriga ägare stärka, utveckla och förnya den svenska institutssektorn. Målet är att skapa 
en effektiv, flexibel och sammanhållen struktur bestående av färre, större och internationellt konkurrenskraftiga 
forskningsinstitut med mycket god förankring i näringslivet och förståelse för dess behov. 
Industriforskningsinstituten verkar i gränslandet mellan och i samverkan med högskolans forskning och 
näringslivets utveckling. De bedriver industrinära forskning och utveckling (FoU) och innovation med målet att 
skapa nytta och hållbar tillväxt i näringsliv och samhälle.  

RISE Holding mottar årligen från staten medel för strategisk kompetensutveckling vilka ska investeras i samtliga 
bolag i RISE-gruppen, det vill säga SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swedish ICT Research, Swerea och 
Innventia. Medlen investeras utifrån samma investeringskriterier oavsett ägarandel. Därför omfattar delårsrapporten 
dels information avseende den legala koncernen, RISE-koncernen, dels samtliga institut, RISE-gruppen. För 
definitioner och detaljer om ägandet se sidan 2. 

RISE-koncernen  RISE-gruppen 

Juli-september 2012 Juli-september 2012 

 Omsättningen uppgick till 327 (308) mkr  Omsättningen uppgick till 520 (484) mkr 
 Rörelseresultatet uppgick till -24,6 (-10) mkr  Rörelseresultatet uppgick till -26,5 (-12,0) mkr 
 Resultat efter skatt uppgick till -18,7 (-7,0) mkr  Resultat efter skatt uppgick till -22,2 (-6,8) mkr 
  SK-medel uppgick till 118 (125) mkr 
 
Januari-september 2012 Januari-september 2012 

 Omsättningen uppgick till 1 156 (1 085) mkr  Omsättningen uppgick till 1 826 (1 717) mkr 
 Rörelseresultatet uppgick till -37,6 (15,2) mkr  Rörelseresultatet uppgick till -45,6 (25,4) mkr 
 Resultat efter skatt uppgick till -30,1 (17,2) mkr  Resultat efter skatt uppgick till -35,8 (29,4) mkr 
  SK-medel uppgick till 346 (344) mkr 
 
Om inte annat framgår avser kommentarer och beloppsuppgifter perioden juli-september 2012 samt januari-september 2012. Föregående års 
jämförelsesiffror inom parentes. 

Väsentliga händelser under perioden 
• Regeringens budgetproposition för 2013 presenterades den 20 september. 

• ASTA-projektet (Active Safety Test Area) − Ett aktieägaravtal mellan SP och Chalmers undertecknades 
den 17 september. SP kommer att äga 61,3 % av ASTA. Avtal har även tecknats med entreprenören 
PEAB och byggstart skedde i september. Banan beräknas stå klar senast i juli 2014. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

• Forsknings- och innovationspropositionen lades fram den 11 oktober – fortsatt förstärkning av RISE-
instituten. 

 

     



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

Delårsrapport januari-september 2012 sid 2 (16) 

VD har ordet 

Den samlade tillväxten i RISE-gruppen fortsätter och under 
perioden januari-september 2012 ökade omsättningen jämfört med 
föregående år med 6 % eller till 1 826 (1 717) mkr. Tillväxten har 
bromsat in något dels på grund av det osäkra marknadsklimatet, 
dels på grund av omställningsåtgärder inom Swedish ICT och 
Innventia. SP och Swerea har en fortsatt tillfredsställande tillväxt. 

Tredje kvartalet är normalt ett säsongsmässigt svagt kvartal för 
RISE-gruppen, vilket vi kan se i rörelseresultatet -26,5 (-12) mkr. 
För perioden januari-september är rörelseresultatet -45,6 (25,4) 
mkr. Resultatförsämringen jämfört med förra året beror i första 
hand på problemen i Innventia och Swedish ICT, där 
åtgärdsprogram satts in som löper enligt plan. Kostnaderna för 
programmen belastar årets resultat för Swedish ICT (merparten av 
Innventias kostnader belastade resultatet 2011). Tillväxtstrategin 

för SP påverkar resultatnivån, men omsättningen ligger på budgeterad nivå. Dock finns problem i några dotterbolag 
som är åtgärdade och där man räknar med att komma ifatt under sista kvartalet. Swerea flyttade en stor del av sin 
verksamhet till Kista under andra kvartalet. Detta har fortsatt att påverka resultatet negativt genom framförallt lägre 
debiterad volym och debiteringsgrad. För Swedish ICT är det främst den strukturella förändringen där IMEGOs 
verksamhet förts över till Acreo men även investeringar inom IRnova avseende utveckling av nya produkter som än 
så länge ger en negativ resultatpåverkan. Under året har IRnova tagit in externt kapital för att utveckla de nya 
produkterna.  

Bedömningen för resten av året är att tillväxten totalt sett fortsätter i ungefär samma takt samt att RISE-gruppen 
når ett samlat positivt resultat strax under 2011 års resultat, givet att inget oförutsett sker vad avser den 
ekonomiska utvecklingen i Sverige och Europa eller att Kinas inbromsning förvärras. 

Dock är det ekonomiska läget i Sverige och Europa svårbedömt för närvarande. Krisen har pågått i snart fyra år, 
men trots detta verkar Sverige stå emot den ekonomiska turbulensen i omvärlden bättre än väntat. Osäkerheten i 
Europa, främst avseende Spanien, Italien och Grekland, består dock och vi måste ha stor beredskap inför hur den 
utvecklingen påverkar näringslivet i Sverige och därmed våra kunder. 

I dessa orostider är det dock glädjande att kunna konstatera att RISE-gruppen fortsätter att utvecklas med siktet 
mot framtiden. RISE-instituten investerar och ställer om för att bättre kunna möta de framtida behoven hos 
näringsliv och offentlig verksamhet vad gäller innovationer och forskningsbaserade lösningar på olika typer av 
problem, inte minst utmaningarna inom energi, klimat och miljö. Här spelar statens satsningar genom investering i 
SK-medel för institutssektorn en mycket stor roll. 

Budget- resp. forsknings- och innovationspropositionen som lades fram under september och oktober innebär en 
fortsatt förstärkning av RISE-instituten. Vi kan med glädje konstatera att vi fått gehör för synpunkterna i vårt inspel 
och fått ett kvitto på att forskningsinstituten inom RISE spelar roll för svenskt näringsliv.  

 
Peter Holmstedt 
Verkställande direktör, RISE Holding 
 
 
 

Definition av koncernen och gruppen 

RISE-koncernen RISE Holding var den 30 september 2012 majoritetsägare i dotterbolagen SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut AB (100 %) och Swedish ICT Research AB (60 %) samt delägare i intressebolagen Swerea AB 
(42,8 %) och Innventia AB (29 %).  

RISE-gruppen presenterar koncernerna till 100 % oavsett ägarandel, dvs. RISE Holding, SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut AB, Swedish ICT Research AB, Swerea AB och Innventia AB, och ska inte förväxlas med den 
information som finns i delårsrapporten i övrigt. Syftet är att visa RISE-gruppens resultat och ställning i sin helhet.  
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Investering i kompetens- och strukturutveckling 

Syftet med de strategiska kompetensmedlen till industriforskningsinstituten inom RISE-gruppen är att 
institutsgruppen ska bygga upp strategisk kompetens och vara en attraktiv samarbetspartner till näringslivet i 
forsknings- och innovationsverksamhet. Genom att möta näringslivets nuvarande och framtida behov och 
utmaningar ska instituten aktivt bidra till att stärka det svenska näringslivets internationella konkurrenskraft och 
arbeta för en hållbar utveckling i näringsliv och samhälle. Syftet med stödet till strukturutveckling är att stimulera 
till fortsatt strukturering i institutssektorn såväl organisatoriskt som i verksamheten och därigenom uppnå ökad 
effektivitet. 

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

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

Hittills i år har 11 strukturmedelsbeslut fattats om totalt 20 300 tkr. Hela beloppet har utbetalats under perioden 
januari - september. Dessa beslut representerar väl det strategiska arbete som sker inom RISE-gruppen för att 
utveckla strukturen.  

De största satsningarna utgörs av samarbetsprojekt som syftar till att samla institutsstrukturen ytterligare. En 
gemensam informationssökningstjänst har upphandlats. Samarbete inleds på livsmedels- och förpackningsområdet 
för att finna tillämpningar för nanocellulosa. I juni fattades beslut om ett projekt inom transportområdet.  

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

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

Ett fjärde område är internationalisering. I år har ännu inga projekt beslutats inom detta område. Projekten som 
beslutades förra året avsåg förstudier och går vidare i institutens internationalisering. 

 

Strukturmedel, tkr  2012 2011 
Samarbetsprojekt 6 150 6 750 
Internationellt 0 3 650 
Struktur 8 150 6 800 
Demonstratorer 6 000 4 800 
  20 300 22 000 
 

 

 

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

  

 

Samarbetsprojekt

Struktur

Demonstratorer
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RISE-gruppen 
Omsättning och resultat RISE-gruppen 
RISE-gruppens omsättning har ökat under perioden juli-september jämfört med samma period föregående år. 
Omsättningen uppgick till 520 (484) mkr, en ökning med 7 %, och resultatet efter skatt uppgick till -22,2 (-6,8) 
mkr. 

RISE-gruppens omsättning har ökat under perioden januari-september jämfört med samma period föregående år. 
Omsättningen uppgick till 1 826 (1 717) mkr, en ökning med 6 %, och resultatet efter skatt uppgick till -35,8 
(29,4) mkr. 

Finansiell ställning RISE-gruppen 
Bolagens likviditet är god. Kassa och bank, samt kortfristiga placeringar uppgick på balansdagen till 698 (795) 
mkr, varav RISE Holding 123 (122) mkr. RISE Holdings stora kassa beror på att SK-medel för fjärde kvartalet 
ännu inte har utbetalats. 

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

 Soliditet 56 % (59 %) 
 Avkastning på eget kapital neg (2,7 %) 
 Kassalikviditet 148 % (148 %) 

 
Medarbetare RISE-gruppen 
Antal årsanställda är 2 187 (1 999), varav 34 % (34 %) är kvinnor.  
 

Juli-september SP SP Sw ICT Sw ICT Swerea  Swerea  Innventia Innventia 
RISE 

Holding 
RISE 

Holding 

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

Omsättning 235 143 214 668 87 253 89 499 134 049 122 583 59 286 54 565 4 356 3 170 

Rörelseresultat -13 034 -2 752 -8 327 -4 949 -6 021 390 315 -4 033 530 -606 

Resultat före skatt -11 897 -1 869 -7 908 -4 600 -3 107 2 445 -151 -3 197 1 711 410 

Resultat efter skatt -8 768 -1 377 -11 671 -3 389 -3 662 1 808 185 -2 305 1 711 366 

Likvida medel 222 543 324 010 67 819 59 538 147 111 159 559 137 113 130 234 123 573 122 041 

Eget kapital 543 039 521 930 64 468 82 842 308 507 294 257 99 708 113 933 461 553 460 969 

Balansomslutning 902 766 884 796 239 456 232 573 625 364 576 043 218 251 207 064 582 502 579 690 

Soliditet % 60 59 27 36 49 51 46 55 79 80 

Avkastning på eget kapital % neg neg neg neg neg 2,5 neg neg 1,5 0,3 

Rörelsemarginal % neg neg neg neg neg 0,3 neg neg neg neg 

Tilldelade SK-medel 52 176 52 838 21 094 25 210 28 028 31 475 16 488 15 835     

Anställda 1 075 997 352 352 527 404 227 240 6 6 

                      

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

Holding 
RISE 

Holding 

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

Omsättning 838 916 764 952 304 567 307 617 469 140 420 427 200 866 211 616 12 874 12 170 

Rörelseresultat -6 377 18 401 -26 316 -6 588 -5 199 14 069 -6 079 457 -1 587 -963 

Resultat före skatt -2 855 21 849 -25 217 -3 381 3 312 19 340 -5 746 2 176 610 166 

Resultat efter skatt -2 104 16 103 -28 849 -2 492 1 069 14 260 -6 477 1 402 610 122 

Likvida medel 222 543 324 010 67 819 59 538 147 111 159 559 137 113 130 234 123 573 122 041 

Eget kapital 543 039 521 930 64 468 82 842 308 507 294 257 99 708 113 933 461 553 460 969 

Balansomslutning 902 766 884 796 239 456 232 573 625 364 576 043 218 251 207 064 582 502 579 690 

Soliditet % 60 59 27 36 49 51 46 55 79 80 

Avkastning på eget kapital % neg 4,1 neg neg 0,5 6,5 neg 1,6 0,2 0,0 

Rörelsemarginal % neg 2,4 neg neg neg 3,3 neg 0,2 neg neg 

Tilldelade SK-medel 150 598 149 413 60 931 63 930 85 072 84 825 49 155 45 905     

Anställda 1 075 997 352 352 527 404 227 240 6 6 
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Institutens verksamheter  

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

SP-koncernen har efter 9 månader ökat sin omsättning med 74 mkr, vilket innebär en tillväxt med 10 % jämfört 
med motsvarande period 2011. Omsättningsökningen är i paritet med den tillväxt som koncernen budgeterat med 
för 2012. 

Resultatet före skatt efter 9 månader uppgår till -2,9 mkr (21,8). Försämringen av resultatet beror till största delen 
på de satsningar SP-koncernen gör enligt tillväxtstrategin. Resultatet efter 9 månader ligger under budget, men 
prognosen och målet är att budgeterat resultat ska nås för helåret 2012. 

Höjdpunkter tredje kvartalet: 
Den 17 september började Lina Giménez på CBI i Borås. Därmed blev hon koncernens medarbetare nummer 
1 200, vilket innebär att koncernen vuxit med 100 personer på något mer än ett år. Lina är född i Argentina och 
representerar därför en trend med en allt större mångfald bland medarbetarna. För att klara rekryteringsbehovet 
och för att tillfredsställa behovet av toppkompetens blir det allt viktigare med internationell rekrytering. Under de 
senaste åren har medarbetare anställts från Kina, USA, Iran, Tyskland, Skottland, Danmark och många andra 
länder.  

ASTA-projektet (Active Safety Test Area) löper vidare. Ett aktieägaravtal mellan SP och Chalmers är färdig-
förhandlat och undertecknades den 17 september. Avtalet innebär en ägarfördelning på 61,3 resp. 38,7 % mellan 
SP och Chalmers. Denna fördelning speglar exakt hur ägarna tillskjuter medel till bolaget. Detta innebär att ASTA 
blir ett dotterbolag till SP. Upphandlingen av den stora markentreprenaden genomfördes under juli (enligt LOU). 
Fem företag lämnade anbud. Avtal med den valde entreprenören, PEAB, tecknades den 6 augusti. Etablering sker 
nu på byggarbetsplatsen, första byggmötet ägde rum 21 augusti och byggstart skedde omkring 3 september, vilket 
är enligt tidplan. Efter två års anläggningsarbeten beräknas banan stå klar senast i juli 2014. En ”kick-off” med 
50 inbjudna gäster hölls den 17 september i Hällerred där banan kommer att ligga. SP-koncernens vd Maria 
Khorsand tryckte på knappen för det första sprängskottet, vilket får beteckna den officiella byggstarten för 
projektet. 

SP deltar med framgång i konkurrensen om de europeiska projektmedlen och har ökat det årliga deltagandet i 
europeiska projekt från omkring 4,5 MEuro år 2008 till nästan 10 MEuro idag. Denna ökning visar på den höga 
kvalitet som koncernens forsknings- och innovationsaktiviteter håller. SPs ambition är att ytterligare öka 
deltagandet under nästa ramprogram, Horizon 2020, som kommer att pågå under sjuårsperioden 2014-2020.  

Just nu deltar SP-koncernen i nära 80 europeiska forsknings-/innovationsprojekt, av vilka SP leder 15. Ytterligare 
15 projekt är under förhandling. Nedan ges exempel på två aktuella projekt som SP koordinerar. 

Projektet LEAF syftar till att utveckla båtbottenfärger som är mindre skadliga för havsmiljön än de färger som 
används idag. Havsorganismer som växer fast på fartyg bromsar framfarten vilket leder till högre bränsleförbrukning 
och ökade utsläpp av växthusgaser. Nya, miljöeffektivare bottenfärger är därför oerhört viktiga för den marina 
miljön, inte minst för de mycket känsliga farvattnen i Östersjön. Projektet, som hade kick-off för några veckor 
sedan och kommer att pågå fram till 2015, har en budget på 3 MEuro. 

 

RISE
Research Institutes 
of Sweden Holding

SP 
Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut 

SwereaSwedish ICT 
Research Innventia
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CheeseCoat syftar till att utveckla en mager mozzarellaost med samma egenskaper, smak och konsistens som fet 
ost. Bakgrunden är att europeiska ostproducenter, ofta små företag, riskerar förlora en väsentlig del av sin marknad 
på grund av trender och lagstiftning som syftar till att begränsa innehållet av mättat fett och transfetter i ost. Detta 
projekt är ett försök att hitta en innovativ lösning som tillfredsställer såväl hälsa som smak. Projektet pågår 2012-
2014 och har en budget på 2 MEuro. 

www.sp.se 

Swedish ICT Research AB 
Swedish ICT Research är ägare till fyra forskningsinstitut (Acreo, Interactive Institute, SICS och Viktoria Institute) 
och deras dotterbolag IRnova (Acreo), Fibertronix (Acreo), SICS Västerås Swedish ICT (SICS) och SICS East 
Swedish ICT (fd. Santa Anna) (SICS). Gruppens roll är att verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att bidra till 
ökad konkurrenskraft och förnyelse i näringsliv och samhälle samt förbättrad livskvalitet. Verksamheten ska 
bedrivas inom strategiskt valda ICT-områden (Informations- och kommunikationsteknik). RISE Holding äger 60 % 
av Swedish ICT. Resterande del, 40 %, ägs av ägarföreningar inom näringslivet. 

Nettoomsättningen för Swedish ICT koncernen uppgick under perioden januari–september till 305 (308) mkr. 
Inom gruppen är det främst SICS och Viktoria som ökat, detta med en tillväxttakt på 10 % respektive 40 % jämfört 
med föregående år. För att effektivisera och samordna sensorverksamheten inom koncernen övertog Acreo den 1 
april Imego ABs verksamhet. Kortsiktigt har denna strukturomvandling påverkat både resultat och omsättning 
negativt under året. Förändringen är nu genomförd till fullo och följer den plan som beslutades i april.  

Koncernens resultat före skatt under perioden januari-september uppgick till -25 mkr. Resultatet har belastats med 
dels -16 mkr avseende omstruktureringen Imego/Acreo, dels -8 mkr avseende en planerad satsning på och 
utveckling av en ny typ IR-sensor i Acreos dotterbolag IRnova. Under våren har IRnova erhållit ett externt 
kapitaltillskott om 13 mkr för en fortsatt produktutveckling och har efter en trög inledning 2012 en orderstock den 
30 september på 33 mkr. I övrig verksamhet inom koncernen har resultatutvecklingen varit i paritet med budget. 
För september månad visade koncernen ett positivt resultat.  

Genomsnittligt antal anställda vid periodens slut var 351 (357). Minskningen har sin förklaring i omstruktureringen 
av Acreo och Imego. Koncernen i övrigt har ökat jämfört med föregående år med 4 medarbetare. Totalt antal 
anställda i koncernen var vid slutet av perioden 400.  

Höjdpunkter tredje kvartalet: 
Swedish ICT genomför sedan hösten 2011 ett strategi- och varumärkesprojekt med målet att bli än mer relevant 
och känt för näringsliv och offentlig sektor. Bolagens specifika expertiserbjudande kommer tydligare att 
kompletteras med erbjudanden som bygger på Swedish ICTs hela bredd inom ICT, från hårdvara till mjukvara och 
interaktion, och som tar sin utgångspunkt i de gemensamma samhällsutmaningarna.  

Under Q3 har den nya strategin färdigställts och åtta gemensamma affärsområden har identifierats och definierats. 
De gemensamma affärsområdena är områden där ICT spelar eller kommer att spela en avgörande roll för dess 
vidareutveckling. Affärsområdena är: SME Development, Hållbar Mobilitet, Smart Energi & Miljö, Hälsa vård & 
omsorg, Internet & Telekom, Säkerhet & Integritet, Upplevelse & Livskvalitet samt Automation & Industriella 
processer. Varje område kommer att drivas av en affärsområdesansvarig. 

Swedish ICT deltar i 12 st av Vinnovas utmaningsdrivna projekt och koordinerar 8 av dessa. Under Q3 fick Swedish 
ICT även uppdraget att koordinera tre av de strategiska agendor som Vinnova utlyst. Två är sk samlande agendor; 
ICT-agendan som är 7 st agendor som samordnas av Swedish ICT till en agenda och Hårdvaruagendan som är 8 st 
agendor som samordnas av Swedish ICT till en agenda. Den tredje agendan som koordineras av Swedish ICT är CIA 
agendan, en kompetensnod för fordonselektronik.  

Två ansökningar till Vinnovas program ”Testbäddar inom vård och omsorg” där Acreo är medsökande har blivit 
beviljade. Den ena är Karolinska Sjukhusets ansökan ”Karolinska testbädd” och den andra ett förstudieprojekt som 
Regionförbundet i Gävleborg fått kring ”Testbädd Närsjukvård Gävleborg”.  

Den nya avdelningen inom Acreo Sensor Systems (fd Imego) fick under Q3 nya inköpsorder från Sensonor till ett 
värde på 1,1 mkr för Q4. 

SICS-avknoppningen Gavagai utsågs till nr 2 i tidningen Internetworlds rankning av “Sveriges hetaste digitala 
entreprenörer”. 

Interactive Institute C studio har gjort tre affärer med Virtual Autopsy Table i UK. Ett bord är sålt till Glasgow 
Science center, ett leasing-kontrakt med Natural Science Museum samt ett utvecklingsprojekt till British museum i 
London. Det sammanlagda värdet på affärerna är 800.000 svenska kronor. Stockholms Stad har beställt en 
förstudie inom projektet Urban Explorer som handlar om utformning av det så kallade Stockholmsrummet, en plats 

http://www.sp.se/
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för medborgardialog. Urban Explorer bygger på samma teknik som Virtual Autopsy Table, det sk Visualiserings-
bordet.  

Open Innovation-projektet TravelHack, som drivs av Viktoria, har kommit till final i CIO Awards, kategori ”Årets 
Gröna Projekt”. http://cio.idg.se/2.1782/1.463438/de-kan-bli-arets-grona-it-projekt  

Ett nytt projekt har tecknats mellan Viktoria och Vattenfall värt 6,3 mkr. Projektet handlar om automatisk laddning 
av elbilar. 

Acreos dotterbolag IRnova fick under Q3 order på bildsystem för detektion av Freongas som motsvarar 18,5 mkr. 

www.swedish-ict.se 

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

Swerea fortsätter att växa. Omsättningen i Swerea-gruppen inklusive Swerea MEFOS uppgick under perioden 
januari-september till 469,1 mkr, vilket är en ökning jämfört med motsvarande period föregående år med 12 %. 
Under tredje kvartalet har intrimningen av Swerea KIMABs nya laboratorier i Kista fortsatt att påverka resultatet 
negativt genom framförallt lägre debiterad volym och debiteringsgrad. Rörelseresultatet är ackumulerat -5,2 mkr 
(14,1) och resultatet efter finansnetto uppgår till 3,3 mkr (19,3). 

Prognosen för helåret ligger kvar på budgeterad nivå. 

Under året har 63 personer anställts och 34 personer slutat. Antal anställda vid periodens slut var 527 personer. 

Höjdpunkter tredje kvartalet: 
Swerea AB och Luleå Tekniska Universitet (LTU) är från och med september medlemmar i Chalmers 
vindkraftcentrum SWPTC och ska samverka i en temagrupp för ”Vindkraft i kallt klimat”. LTU kommer att ansvara 
för att driva detta tema. Ett projektförslag från LTU och Swerea är inlämnat och ska nu utvecklas vidare. 

Swerea IVF  
• har öppnat ett försäljningskontor i Norge, med placering i Oslo. Initialt fokuserar marknadsföringen mot 

den norska marknaden på provnings- och analystjänster inom det textila området. 
• har besökt ett antal kinesiska forskningsinstitut och bland annat diskuterat möjliga samarbeten. 
• har i samarbete med Teknikföretagen påbörjat arbetet med att ta fram ett Strategiskt Innovations Program 

(SIP) inom området produktion. 

Swerea KIMAB  
• har slutfört investeringar och installationer i laboratorier i Kista under tredje kvartalet. 
• det franska dotterbolaget Institut de la Corrosion har utvecklats mycket väl under året. Verksamheten har 

breddats och antalet anställda har ökat till närmare 40 personer. 

Swerea MEFOS  
• har fått ett SME-uppdrag via IUC Norrbotten ”Test och utvärdering av Arctic Heat Brännare i labmiljö hos 

industrin”.  
• har fått ett uppdrag av kinesiska Jinchuan Group som syftar till att utvinna järn, nickel, koppar och kobolt 

ur slagg från nickeltillverkningen. 
• har tecknat ett avtal med Raw Materials Group (RMG), för att kunna erbjuda en bättre utvärdering av nya 

mineralfyndigheter med hjälp av processmetallurgisk expertkompetens. 
• har beviljats finansiellt stöd från MISTRA inom utlysningen ”Closing the loop” för ett forskningsprojekt 

som ska resultera i att återvinna aluminiumslagg för att tillverka försmält kalciumaluminat. 
• har sökt finansiering för totalt åtta RFCS-projekt varav sex koordineras av Swerea MEFOS. Utökad 

samverkan planeras inom PRISMA med Innventia, Sveaskog, Uleåborgs universitet och RWTH Aachen 
University. PRISMA har även sökt medel för samverkan med ETC och LTU inom ”Solander bio-
gasifacation center”. 

Swerea SICOMPs Linköpingskontor öppnade officiellt den 3 september. Syftet med lokaliseringen är att fördjupa 
och utveckla kontakter med företag i regionen. 

http://cio.idg.se/2.1782/1.463438/de-kan-bli-arets-grona-it-projekt
http://www.swedish-ict.se/
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Swerea SWECAST  
• har huvudansvar för framtagning av två ”Strategiska forsknings- och innovationsagendor från Vinnova; en 

nationell branschöverskridande lättviktsagenda – LIGHTer samt ”Framtagning av forsknings- och 
innovationsagenda för framtidens världsledande gjutna produkter (FIND). 

• EEN-kontoret hos Swerea SWECAST har i hård konkurrens fått i uppdrag av Tillväxtverket, att som en av 
tre aktörer i Sverige driva ett pilotprojekt kring checkar för internationalisering. Syftet är att stödja SME i 
strategiska satsningar på nya produkter och tjänster på nya marknader. 

• har från och med 1 juni 2012 startat upp ett Energikontor i Jönköping genom ett övertagande av projekt 
och personal från Länsstyrelsen i Jönköpings län. Kontorets uppdrag är att initiera och genomföra projekt 
inom energieffektivisering och förnybar energi. Verksamheten finansieras av Energimyndigheten, 
Regionförbundet, Länsstyrelsen och EU och kommer efter en uppbyggnadsfas att bemanna 3-4 personer.  

www.swerea.se 

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

Innventiakoncernen redovisar intäkter på 218,4 mkr för de första nio månaderna, vilket är ca 23 mkr lägre än 
föregående år. Rörelseresultatet är -6,1 mkr, ca 6,5 mkr lägre än föregående år, och resultatet efter finansiella 
poster är -5,7 mkr, vilket är 7,9 mkr lägre än motsvarande period 2011. Dotterbolaget PFI AS presterar väl och har 
en stark ordersituation. Innventia UK Ltd och LignoBoost Demo AB utvecklas enligt plan. Samtliga dotterbolag har 
positiva resultat. 

Moderbolagets omstruktureringsprogram, som beslutades i december föregående år, har genomförts. Effekten av 
detta påverkar i första hand andra halvåret 2012 genom minskade personalkostnader. 

Prognosen för helåret är ett positivt rörelseresultat om ca 8 mkr. 

Antalet genomsnittligt anställda i koncernen under perioden var 227. Periodens investeringar uppgår till 4,9 mkr. 

Höjdpunkter tredje kvartalet: 
Ett konferensbidrag “Coating models for an analysis of cracking behavior between folded paper and creased board” 
av Peter Rättö och Joanna Hornatowska, Innventia, samt Christophe Barbier, Karlstads Universitet, belönades med 
ett “Outstanding paper award” vid 12th Advanced Coating Fundamentals Symposium i Atlanta 10-12 september. 
Artikeln är resultatet av ett samarbete med Karlstads Universitet och Innventias arbete var finansierat av RISE. 
Föredraget förklarar hur valet av pigment påverkar sprickbildning i bestrykningsskiktet vid konvertering av kartong 
och bestrukna papper. 

För att erbjuda kunderna helhetslösningar inom test och provning har Innventia nyligen tecknat ett samarbetsavtal 
med det danska företaget DELTA. Samarbetet gäller divisionen Test & Consultancy inom DELTA och Innventias 
miljötålighetsprovning. DELTA är genom sin verksamhet i Västerås en av de ledande inom området EMC 
(elektromagnetisk kompatibilitet), vilket kompletterar Innventias verksamhet. Nu kan bägge parter erbjuda sina 
kunder en effektiv paketlösning.  

SustainComp, ett av de stora EU-projekt som Innventia koordinerat, avslutades den 30 augusti efter 4 års arbete. 
Projektet har haft 17 partners från 8 länder och en budget på ca 10 MEuro. En del rapportering kvarstår för EU 
och en del öppna publikationer. Samtidigt har arbete påbörjats med en ny EU-ansökan som bygger vidare på en del 
av resultaten i SustainComp. 

Vinnovas utlysning i våras gällande Strategiska forsknings- och innovationsagendor resulterade i att 73 förslag 
beviljades vardera 500 kkr för fortsatt utveckling. Sju av de beviljade rör skogsindustriella frågor. Innventia leder 
två av dem och deltar i tre av de övriga. Syftet är att dessa ska ligga till grund för framtida utlysningar av 
forskningsmedel från Vinnova. 

I september hade Innventia besök av en delegation på 22 personer från Brasilien med representanter från industri, 
universitet, institut och teknikparker. Resan anordnades av CISB (Center for Research and Innovation between 
Sweden and Brazil), där Innventia är en partner, och hade som tema ”Open Innovation”. Delegationen, som under 
veckan besökte både teknikparker, företag och universitet, fick också information om Innventias arbete med 
pre-competitive research, nätverksprojekt och samverkan med universitet. Även Innventias IPR-hantering och 
affärsmodell intresserade besökarna. Denna typ av kunskap visar sig vara intressant för tillväxtländer som Brasilien 
och viktig i samband med nya större projekt med internationella partners. 

www.innventia.com 

http://www.swerea.se/
http://www.innventia.com/
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Omvärldsanalys  
RISE-gruppen följer marknadens signaler kontinuerligt för att se om det generella konjunkturläget får påverkan på 
verksamheten. Som tidigare under året ser vi i dagsläget endast viss påverkan inom några områden medan andra 
ökar något och RISE-institutens orderingång och beläggning fortsätter att vara god. Vår beredskap för förändringar i 
omvärlden har förbättrats med än större marknadsflexibilitet inför kommande konjunkturförändringar. 

Oron i den globala ekonomin är mycket stor. Den ekonomiska basen i RISE-gruppens verksamhet är ett antal stora 
svenska industriföretag; dessa har påverkats av den globala konjunkturavmattningen men än så länge har detta inte 
i någon större utsträckning märkts i instituten. Svensk ekonomi är fortsatt stark men visar vissa tecken på 
avmattning. Det råder en betydande osäkerhet om årets fortsatta utveckling samt den finansiella oro som 
fortfarande råder i Europa. Vi ser fortfarande tecken på en viss oro och avmattning bland företagen inom vissa 
branscher, som kan påverka RISE-gruppens orderingång på sikt.  

RISE-gruppen utgör alltmer en viktig resurs för näringslivet i Sverige vad avser innovationsnära spets- och 
breddkompetenser. Företagens behov av att komplettera sina FoU-enheter med industriforskningsinstitutens unika 
tjänster och innovationskompetens är ökande inom institutens verksamhetsområden. Vi bedömer att näringslivets 
efterfrågan på institutens kompetenser och tjänster därmed kommer att öka framöver och att RISE-gruppens 
omsättning som en konsekvens av det också bör öka.  

Den nyss framlagda forsknings- och innovationspropositionen har gett ett kvitto på att regeringen vill fortsätta 
stärka institutssektorn. Det görs genom ökade SK-medel, satsningen på ett institut för hållbar processutveckling 
och katalys samt test- och demonstrationsanläggningar m.m. 

Framtidsutsikter 
Vi bedömer en något dämpad men fortsatt positiv marknadsutveckling för samtliga institut under 2012, 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. Det sker dock i en något långsammare takt än budget och något varierande mellan olika 
marknadsområden.  

Det är fortfarande för tidigt att kunna bedöma konjunkturens konsekvenser för institutssektorn, men vi bedömer att 
den rådande osäkerheten minskar något mot slutet av året. RISE-gruppens kompetensförsörjning kommer fortsatt 
att vara en stor utmaning på både kort och lite längre sikt. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
RISE-koncernens verksamhet är exponerad för ett flertal risker. Affärsmässiga, finansiella och övriga risker i 
koncernen har beskrivits i RISE Holdings senaste årsredovisning. Bedömningen kvarstår som anges i avsnitten 
under Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer. 
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RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING KONCERNEN 

Omsättning och resultat  
Under perioden juli-september ökade nettoomsättningen till 327 (308) mkr. Resultat efter skatt uppgick till -18,7 
(-10,0) mkr, varav andelar från intresseföretag -3,7 (-1,7) mkr. 

Under perioden januari-september ökade koncernens nettoomsättning till 1 156 (1 085) mkr. Resultat efter skatt 
uppgick till -30,1 (17,2) mkr, varav andelar från intresseföretag -3,4 (4,3) mkr.  

Likviditet, kassaflöde och eget kapital 
Koncernens likviditet är god. Kassa och bank samt kortfristiga placeringar uppgick på balansdagen till 414 (505) 
mkr. Det egna kapitalet uppgick till 765 (761) mkr och koncernens kassaflöde uppgick till -28 (56) mkr. 
Balanserade SK-medel i moderbolaget påverkar tillfälligt balansomslutning och kassaflöde. 

Investeringar RISE-koncernen 
Investeringar har under perioden januari-september uppgått till 69,2 (53,1) mkr. Därav utgör materiella 
anläggningstillgångar 63,2 (53,1) mkr, finansiella anläggningstillgångar 6 (0) mkr samt immateriella 
anläggningstillgångar 0 (0) mkr.  

Medarbetare RISE-koncernen 
Antal årsanställda är 1 433 (1 355) varav 33 % (32 %) kvinnor. 

Flerårsöversikt 1) 2012-09 2011 2010 2009 2) 2008 2007 
Nettoomsättning, mkr 1 156 1 554 1 456 628 343 336 
Resultat efter fin. poster, mkr -31 54 76 16 20 15 
Årets resultat, mkr -30 38 58 10 17 12 
Eget kapital, mkr 765 782 743 642 185 168 
Balansomslutning, mkr 1 421 1 370 1 287 1 165 367 370 
Antal årsanställda  1 433 1 379 1 285 1 235 306 317 
Soliditet, %  54 57 58 55 50 45 
Avkastning på eget kapital, % neg 4,9 7,8 1,6 9,6 7,7 
Kassalikviditet, % 150 164 229 161 106 105 
Rörelsemarginal, % neg 2,7 5,3 2,1 4,4 3,3 
 
1) I flerårsöversikten ingår moderbolaget RISE Holding, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swedish ICT Research, Swerea 

samt Innventia. De omstruktureringar som skett i koncernen under åren 2004-2009 försvårar jämförbarhet i sifferunderlaget. 
2) SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ingår som dotterbolag från 2 nov 2009. 
 
Definitioner 
Soliditet = justerat eget kapital i procent av balansomslutningen 
Avkastning på eget kapital = nettoresultat i procent av justerat eget kapital 
Kassalikviditet = omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder 
Rörelsemarginal = rörelseresultat efter avskrivningar i procent av omsättningen 
 
 
 

RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING MODERBOLAGET 

Omsättning och resultat 
Moderbolagets omsättning uppgick under perioden juli-september till 4,4 (3,2) mkr och resultatet efter skatt till 
1,7 (0,4) mkr.  

Under perioden januari-september uppgick moderbolagets omsättning till 12,9 (12,2) mkr och resultatet efter 
skatt uppgick till 0,6 (0,1) mkr.  

Likviditet, kassaflöde och eget kapital 
Kassa och bank samt kortfristiga placeringar uppgick på balansdagen till 123 (122) mkr. Det egna kapitalet 
uppgick till 461,6 (461,0) mkr.  

Investeringar  
Inga investeringar har gjorts under perioden. 

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



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

Delårsrapport januari-september 2012 sid 11 (16) 

FINANSIELLA RAPPORTER 
KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT     

    Jul-sep Juli-sep Jan-sep Jan-sep Okt 2011- Helår 
Belopp i tkr   2012 2011 2012 2011 sep 2012 2011 
                
Nettoomsättning   326 752 308 166 1 156 357 1 084 569 1 625 389 1 553 771 
Övriga rörelseintäkter   5 029 590 13 956 7 332 15 854 9 060 
                
Rörelsens kostnader   -352 611 -317 064 -1 204 593 -1 081 051 -1 652 772 -1 529 230 
Resultat från andelar i intresseföretag   -3 722 -1 739 -3 366 4 341 158 7 865 
Rörelseresultat   -24 552 -10 047 -37 646 15 191 -11 371 41 466 
                
Finansiella poster - netto   2 737 2 248 6 818 7 784 11 312 12 278 
                
Inkomstskatt   3 129 814 751 -5 746 -9 019 -15 516 

Periodens resultat *   -18 686 -6 985 -30 077 17 229 -9 078 38 228 
                

* Periodens resultat överensstämmer med totalresultatet varför 
ingen separat rapport över totalresultatet presenteras.               
                
Summa totalresultat hänförligt till:               
Moderföretagets aktieägare   -10 129 -5 263 -21 373 18 028 13 300 40 455 
Innehav utan bestämmande inflytande   -8 557 -1 722 -8 704 -799 -22 378 -2 227 
                

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

Resultat per aktie, före och efter utspädning (kronor)   -615 -320 -1 298 1 095 808 2 456 
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning   16 470 16 470 16 470 16 470 16 470 16 470 

 

KONCERNENS BALANSRÄKNING   

Belopp i tkr 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31 
        
TILLGÅNGAR       
        
Anläggningstillgångar       
Immateriella tillgångar 7 781 3 338 4 601 
Materiella tillgångar 296 661 258 929 276 266 
Finansiella tillgångar 168 442 160 928 165 827 
Summa anläggningstillgångar 472 884 423 195 446 694 
        
Omsättningstillgångar 947 631 969 671 923 746 
SUMMA TILLGÅNGAR 1 420 515 1 392 866 1 370 440 
        
EGET KAPITAL       
        
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare 731 310 717 105 739 532 
Innehav utan bestämmande inflytande 33 540 43 671 42 244 
Summa eget kapital 764 850 760 776 781 776 
        
SKULDER       
        
Långfristiga skulder 33 497 38 006 34 333 
Kortfristiga skulder 622 168 594 084 554 331 
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 1 420 515 1 392 866 1 370 440 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
 
                 Hänförligt till moderföretagets aktieägare   
  

 
        

Belopp i tkr Aktiekapital 
Balanserad 

vinst Summa 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 
Summa eget 

kapital 
            
IB per 1 januari 2011 1 647 697 265 698 913 44 471 743 384 
            
Periodens totalresultat   40 455 40 455 -2 227 38 228 
Övrig justering   164 164   164 
          -1 
UB per 31 december 2011 1 647 737 884 739 532 42 244 781 776 
            
Periodens totalresultat   -21 373 -21 373 -8 704 -30 077 
Emission   13 140 13 140   13 140 
Optioner    12 12   12 
            
UB per 30 september 2012 1 647 729 663 731 310 33 540 764 850 

 
 
 

 

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 

  Jul-sep Juli-sep  Jan-sep Jan-sep Helår 
Belopp i tkr 2012 2011 2012 2011 2011 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital -18 858 -6 928 -22 457 28 801 83 445 
Förändring av rörelsekapital -105 623 -172 969 48 737 80 429 -1 127 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -124 481 -179 896 26 280 109 230 82 318 
            
Kassaflöde från investeringsverksamheten -22 036 -12 525 -67 529 -52 923 -89 566 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - 13 152 -  - 
            
Årets kassaflöde -146 517 -192 421 -28 097 56 307 -7 248 
            
Likvida medel vid periodens början 560 453 698 009 442 033 449 281 449 281 
Likvida medel vid periodens slut 413 936 505 588 413 936 505 588 442 033 
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MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING      

  Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Okt 2011- Helår 
Belopp i tkr 2012 2011 2012 2011 sep 2012 2011 
              
Intäkter 4 356 3 170 12 874 12 170 16 885 16 181 
Rörelsens kostnader -3 826 -3 776 -14 461 -13 133 -19 610 -18 282 
Rörelseresultat 530 -606 -1 587 -963 -2 725 -2 101 
              
Finansiella poster 1 181 1 016 2 197 1 129 3 265 2 197 
Resultat efter finansiella poster 1 711 410 610 166 540 96 
              
Skatt på årets resultat 0 -44 0 -44 44 0 
Periodens resultat 1 711 366 610 122 584 96 

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

 

MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING 

Belopp i tkr 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31 
        
TILLGÅNGAR       
        
Anläggningstillgångar       
Materiella anläggningstillgångar 75 130 116 
Finansiella anläggningstillgångar 457 443 457 510 457 482 
Summa anläggningstillgångar 457 518 457 640 457 598 
        
Omsättningstillgångar       
Kortfristiga fordringar 1 411 9 1 046 
Kassa och bank 123 573 122 041 8 524 
Summa omsättningstillgångar 124 984 122 050 9 570 

SUMMA TILLGÅNGAR 582 502 579 690 467 168 
        
EGET KAPITAL OCH SKULDER       
        
Eget kapital       
Bundet eget kapital 1 752 1 752 1 752 
Fritt eget kapital 459 801 459 217 459 191 
Summa eget kapital 461 553 460 969 460 943 
        
Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser   84 49 
Kortfristiga skulder 120 949 118 637 6 176 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 582 502 579 690 467 168 
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FÖRÄNDRINGAR I MODERFÖRETAGETS RAPPORT ÖVER EGET KAPITAL 

Belopp i tkr Aktiekapital 
Bundna 

reserver 
Fritt eget 

kapital Helår 
IB per 1 januari 2011 1 647 105 459 095 460 847 
          
Periodens resultat     96 96 
          
UB per 31 december 2011 1 647 105 459 191 460 943 
          
Periodens resultat     610 610 
          
UB per 30 september 2012 1 647 105 459 801 461 553 

 
 
 
MODERFÖRETAGETS KASSAFLÖDESANALYS 

 
Jul-sep Jul-sep  Jan-sep Jan-sep Helår 

Belopp i tkr 2012 2011 2012 2011 2011 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 1 725 335 602 29 -89 
Förändring av rörelsekapital -126 268 -131 936 114 447 111 350 -2 049 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -124 543 -131 601 115 049 111 379 -2 138 
            
Kassaflöde från investeringsverksamheten - - - -49 -49 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - - - - 
Årets kassaflöde -124 543 -131 601 115 049 111 330 -2 187 
            
Likvida medel vid periodens början 248 116 253 642 8 524 10 711 10 711 
Likvida medel vid periodens slut 123 573 122 041 123 573 122 041 8 524 
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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 
redovisningsprinciperna har skett under perioden. 

Not 1 Segmentrapportering 
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapportering som lämnas till den högste 
verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelning av 
resurser och bedömning av rörelsesegmentens resultat. I koncernen har denna funktion identifierats som styrelsen i RISE 
Research Institutes of Sweden Holding AB. Dessa redovisas i sin helhet i tabellen nedan. De två segmenten är koncernerna 
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB respektive Swedish ICT Research AB. Resultatmåttet styrelsen följer upp är 
rörelseresultatet. Erforderliga koncernelimineringar har gjorts. 
 

        2012         2011 
Juli-september RISE  SP Sw ICT RISE   RISE  SP Sw ICT RISE 

Belopp i tkr Holding     koncernen   Holding     koncernen 

Omsättning 4 356 235 143 87 253 326 752   3 170 214 668 89 499 308 166 

Rörelseresultat 530 -13 034 -8 327 -24 552   -606 -2 752 -4 949 -10 047 

Resultat efter skatt 1 711 -8 768 -11 671 -18 686   366 -1 377 -3 389 -6 985 

Likvida medel 123 573 222 543 67 819 413 935   122 041 324 010 59 538 698 009 

Eget kapital 461 553 543 039 64 468 764 849   460 969 521 930 82 842 760 776 

Balansomslutning 582 502 902 766 239 456 1 420 515   579 690 884 796 232 573 1 392 866 

Soliditet % 79 60 27 54   80 59 36 55 

Avkastning på eget kapital % 1,5 neg neg neg   0,3 neg neg neg 

Rörelsemarginal % 12,2 neg neg neg   neg neg neg neg 

 
      2012         2011 

Januari-september RISE  SP Sw ICT RISE   RISE  SP Sw ICT RISE 

Belopp i tkr Holding     koncernen   Holding     koncernen 

Omsättning 12 874 838 916 304 567 1 156 357   12 170 764 952 307 617 1 084 569 

Rörelseresultat -1 587 -6 377 -26 316 -37 646   -963 18 401 -6 588 15 191 

Resultat efter skatt 610 -2 104 -28 849 -30 077   122 16 103 -2 492 17 229 

Likvida medel 123 573 222 543 67 819 413 935   122 041 324 010 59 538 698 009 

Eget kapital 461 553 543 039 64 468 764 849   460 969 521 930 82 842 760 776 

Balansomslutning 582 502 902 766 239 456 1 420 515   579 690 884 796 232 573 1 392 866 

Soliditet % 79 60 27 54   80 59 36 55 

Avkastning på eget kapital % 0,2 neg neg neg   0,0 4,1 neg 3,0 

Rörelsemarginal % neg neg neg neg   neg 2,4 neg 1,4 

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

Utdelningspolicy 

Enligt bolagsordningen är syftet med verksamheten varken att bereda vinst åt aktieägaren eller att ge utdelning till 
aktieägaren. 
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Kommande ekonomisk information  
Bokslutskommuniké januari-december 2012 15 februari 2013 

Granskning 
Denna delårsrapport har varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

 

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. 

 
Stockholm den 25 oktober 2012 
 
 
 
Yngve Stade Peter Holmstedt 
Styrelseordförande Verkställande direktör 
 
 
 
Lars Erik Fredriksson Anna Hultin Stigenberg 
Styrelseledamot Styrelseledamot 
 
 
 
Thomas Johannesson Pia Sandvik  
Styrelseledamot Styrelseledamot 
 
 

 
Marie Westrin 
Styrelseledamot 
 

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

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

 RISE Holding är statens ägarbolag för delägande i svenska 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. Vår vision är svenska forskningsinstitut som tillsammans konkurrerar framgångsrikt 
på en global kunskapsmarknad och är i världsklass i hållbar utveckling och förnyelse av det svenska näringslivet. 
 
Forskningsinstituten i RISE-gruppen har uppdraget att stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft och bidra till 
innovationer och hållbar tillväxt i Sverige. Instituten är vinstdrivande men inte vinstutdelande forsknings- och 
innovationsverksamheter, med intäkter som i huvudsak tas i konkurrens. Staten investerar genom RISE Holding i kompetens- 
och strukturutveckling i RISE-gruppen genom strategiska kompetensmedel, så kallade SK-medel och medel för 
strukturutveckling. Läs mer om finansieringssystemet på www.ri.se  

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