
  Delårsrapport januari – september 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. 
Delårsrapporten omfattar information avseende både den legala koncernen, RISE-koncernen, och samtliga institut, 
RISE-gruppen. För definitioner och detaljer om ägandet se sidan 18. 

 

RISE-gruppen 

Juli-september 2013  Januari-september 2013  

 Omsättningen uppgick till 559 (520) mkr  Omsättningen uppgick till 1 955 (1 826) mkr 
 Rörelseresultatet uppgick till -15,2 (-26,5) mkr  Rörelseresultatet uppgick till -12,0 (-45,6) mkr 
 Resultat efter skatt uppgick till -10,0 (-22,2) mkr  Resultat efter skatt uppgick till -1,4 (-35,8) mkr 
 SK-medel uppgick till 125 (118) mkr  SK-medel uppgick till 358 (346) mkr 

 
Om inte annat framgår avser kommentarer och beloppsuppgifter perioden juli-september 2013 samt januari-september 2013. Föregående års 
jämförelsesiffror inom parentes. 

 

Hänt under perioden 
Vid extra bolagsstämma den 6 augusti utsågs Pia Sandvik till styrelsens ordförande och Thomas Johannesson till 
vice ordförande. Ny bolagsordning antogs. Bolagets namn är RISE Research Institutes of Sweden AB. 

Hänt efter periodens utgång 
Inga väsentliga händelser efter periodens utgång. 
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VD har ordet 

Den samlade tillväxten i RISE-gruppen fortsätter och tredje kvartalet 2013 ökade omsättningen med 7,5 % jämfört 
med föregående år till 559 (520) mkr. Tredje kvartalet är resultatmässigt det svagaste för RISE-gruppen, vilket vi 
kan se i rörelseresultatet för perioden -15,2 (-26,5) mkr. Resultatet är enligt budget och har sin grund i  
säsongsmässig variation på grund av semestermånaderna. 

Prognosen och bedömningen för helåret 2013 kvarstår, det vill säga att tillväxten totalt sett fortsätter i ungefär 
samma takt som under 2012 (6 %) och att RISE-gruppen når ett samlat positivt resultat som överstiger 2012 års 
resultat. 

Vid extra bolagsstämma den 6 augusti utsågs Pia Sandvik till styrelsens ordförande och Thomas Johannesson till 
vice ordförande. Yngve Stade, ordförande under de senaste sex åren, avgick i juni av personliga skäl. Bolaget fick 
också nytt namn och heter RISE Research Institutes of Sweden AB.  

RISE-gruppen deltar aktivt i förarbetena inför sjösättningen av Horisont 2020. 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 

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

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

De medel som RISE AB erhållit från staten för helåret 2013 är 599 (473) mkr. Styrelsen i RISE AB har beslutat 
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.  

Hittills i år har RISE AB:s styrelse fattat tolv strukturmedelsbeslut. SP har beviljats fortsatta medel för AstaZero, en 
testbana för aktiv säkerhet som byggs utanför Borås. En gemensam patentdatabas har upphandlats. Gemensamma 
projekt för samverkan med SMF och för att utveckla CSR inom RISE har beviljats liksom för utveckling av s.k. 
cirkulära affärsmodeller. Flera projekt till förberedelser för EU:s kommande forsknings- och innovationsarbete, bl.a. 
för deltagande i EIT, har givits stöd liksom projekt för utvecklad samverkan mellan RISE-instituten, bl.a. på 
material- och produktionsområdena.  

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 har ökat under perioden juli-september jämfört med samma period föregående år. 
Omsättningen uppgick till 559 (520) mkr, en ökning med 7,5 %, och resultatet efter skatt uppgick till -10,0 
(-22,2) mkr. Även under perioden januari-september har omsättningen ökat jämfört med samma period föregående 
år. Omsättningen uppgick till 1 955 (1 826) mkr, en ökning med 7 %, och resultatet efter skatt uppgick till -1,4  
(-35,8) mkr. 

Finansiell ställning RISE-gruppen 
Bolagens likviditet är god. Kassa och bank, samt kortfristiga placeringar uppgick på balansdagen till 631 (698) 
mkr, varav RISE AB 140 (124) mkr.  

Medarbetare RISE-gruppen 
Antal årsanställda är 2 358 (2 187), varav 34 % (34 %) är kvinnor.  

 

Juli-september SP SP Sw ICT Sw ICT Swerea  Swerea  Innventia Innventia RISE AB RISE AB  
Belopp i tkr 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 
Omsättning 266 301 235 143 93 599 87 253 130 081 134 049 64 634 59 286 4 500 4 356 
Rörelseresultat -4 715 -13 034 -5 115 -8 327 -4 888 -6 021 -1 015 315 532 530 
Resultat före skatt -4 252 -11 897 -4 941 -7 908 -2 899 -3 107 -853 -151 1 249 1 711 
Resultat efter skatt -3 317 -8 768 -4 941 -11 671 -2 619 -3 662 -333 185 1 249 1 711 
Likvida medel 261 971 222 543 41 693 67 819 97 490 147 111 89 941 137 113 140 359 123 573 
Eget kapital 607 051 543 039 56 820 64 468 325 500 308 507 113 869 99 708 461 603 461 553 
Balansomslutning 1 210 632 902 766 219 867 239 456 637 328 625 364 205 814 218 251 599 133 582 502 
Soliditet % 50 60 28 27 51 49 55 46 77 79 
Rörelsemarginal % neg neg neg neg neg neg neg 0,5 11,8 neg 
Tilldelade SK-medel 54 389 52 176 21 516 21 094 31 745 28 028 17 384 16 488   

 Anställda 1 248 1 075 359 352 537 527 208 227 6 6 

    
 

  
 

  
 

  
 

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

Belopp i tkr 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 
Omsättning 937 508 838 916 312 660 304 567 477 073 469 140 214 643 200 866 13 506 12 874 
Rörelseresultat -10 104 -6 377 -7 090 -26 316 4 616 -5 199 1 560 -6 079 -1 015 -1 587 
Resultat före skatt -6 951 -2 855 -6 302 -25 217 10 313 3 312 2 390 -5 746 584 610 
Resultat efter skatt -5 422 -2 104 -6 314 -28 849 7 681 1 069 2 029 -6 477 584 610 
Likvida medel 261 971 222 543 41 693 67 819 97 490 147 111 89 941 137 113 140 359 123 573 
Eget kapital 607 051 543 039 56 820 64 468 325 500 308 507 113 869 99 708 461 603 461 553 
Balansomslutning 1 210 632 902 766 219 867 239 456 637 328 625 364 205 814 218 251 599 133 582 502 
Soliditet % 50 60 28 27 51 49 55 46 77 79 
Rörelsemarginal % neg neg neg neg 1,0 neg 0,7 neg neg neg 
Tilldelade SK-medel 160 367 150 598 60 147 60 931 90 085 85 072 47 751 49 155   

 Anställda 1 248 1 075 359 352 537 527 208 227 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 uppgick under perioden juli-september till 266,3 (235) mkr. För perioden januari-
september uppgick omsättningen till 937,5 (838,9) mkr, en ökning jämfört med motsvarande period med 11 %. 
Rörelseresultatet uppgick ackumulerat till -10,1 (-6,4) mkr och resultatet efter finansiella poster blev -7,0 (-2,9) 
mkr, vilket fortfarande är något lägre än budget, men prognosen för helår 2013 är att både omsättningsmål och 
budgeterat resultat ska nås.  

Omsättningen ligger fortsatt i paritet med budgeten för 2013. Tredje kvartalet uppvisade en bra tillväxt och 
omsättningen ökade under perioden med 13 % jämfört med motsvarande period 2012, där enheterna Bygg och 
Mekanik samt Energiteknik hade en mycket god tillväxt. Koncernen har haft en god resultatutveckling under den 
senaste sexmånadersperioden och SP bedömer att detta ska fortgå under fjärde kvartalet. 

Höjdpunkter under tredje kvartalet 
SP-koncernen deltog med egen monter i Affärsracet i Anderstorp, en mässa som utvecklats till en viktig mötesplats 
för små och medelstora företag i Gnosjöregionen. Mässan hade 5000 besökare och 260 utställare.  

Efter ett omfattande arbete med förberedelser och underlag har SP-koncernen nu fått behörighet som anmält organ 
för byggprodukter under CPR (byggproduktförordningen). Anmälan omfattar bortåt 200 harmoniserade standarder, 
vilket gör koncernen till ett av de anmälda organen inom EU med störst bredd. 

SP-koncernen medverkar i tre av de fyra tekniska innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer (Göteborg, 
Borås och Lund) som beviljats av Vinnova och de är alla i uppstartsfasen. I Boråsplattformen leder SP flera 
arbetspaket och är vice koordinator. SP deltar även i en förstudie om en ny hållbar stadsdel i Åmål tillsammans 
med Wingårdh arkitekter, Skanska, Åmål kommun, Åmål energi och Innovatum. 

För närvarande är SP-koncernen involverad i 19 europeiska projekt som är under förhandling och därmed mycket 
nära ett positivt beslut. Bland dessa kan nämnas: 

• Dotterbolaget JTI är en av 17 partners i en FP7-ansökan rörande åkerbönor (EUROLEGUMES). JTI:s ansvar rör 
odlingsförsök och processning av åkerböna till foder och livsmedel. Projektet beräknas pågå under fyra år. 

• Enheten för Brandteknik koordinerar EU-projektet CascEff. Projektet är treårigt och kommer att innebära en 
strategisk uppbyggnad av kompetensen inom insatshantering. 

• Enheten för Elektronik kommer att leda ett tvåårigt europeiskt projekt om process- och materialteknologi för 
högfrekventa vågledare. 

 
I juni etablerade SP-koncernen ett europeiskt nätverk för lätta konstruktioner till sjöss. Sista augusti hade nätverket 
160 registrerade medlemmar från 122 olika organisationer i 21 olika länder. Ett kickoff-möte hölls i Borås 8-9 
oktober. Syftet är att skapa projekt inom ramen för nätverket. Detta understödjer också internationell 
marknadsföring av SP-koncernen och av svensk industrikompetens. 

Anders Hartman tillträdde i september tjänsten som VD för JTI i Uppsala som är en del av SP-koncernen. Han 
kommer närmast från Hushållningssällskapens Förbund där han varit utvecklingschef sedan 2007.  

SP har nu ca 30 adjungerade professorer på olika högskolor från Luleå i norr till Lund i söder. Det senaste 
tillskottet är Lilia Ahrné, forskare på SIK, som har fått en adjungerad professur vid Chalmers institution för kemi- 
och bioteknik inom Livsmedelsvetenskap. Lilia ska bland annat handleda doktorander och arbeta för att fördjupa 
forskningssamarbetet mellan SP-koncernen och Chalmers. 

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. 

Den totala omsättningen för Swedish ICT-koncernen uppgick efter tredje kvartalet 2013 till 313 (305) mkr med ett 
rörelseresultat på -7,1 (-26,3) mkr. Koncernen har belastats med ett negativt resultat på -9,8 mkr som härrör från 
IRnova och främst beror på försenade beställningar under våren 2013. Leveranserna har nu kommit igång och i 
september uppgick omsättningen i IRnova till 4 mkr.  

Verksamheten på SICS, Viktoria och Interactive Institute Swedish ICT fortsätter att utvecklas mycket positivt. I 
prognosen för resterande del av året finns dock fortfarande en oro att den allmänna nedgången i konjunkturen ska 
fortsätta att dämpa företagens engagemang i utvecklingsprojekt.  

Den 18 augusti tillträdde Anette Novak som ny VD för Interactive Institute Swedish ICT. Anette har lång erfarenhet 
från mediebranschen.  

Höjdpunkter under tredje kvartalet  
Processindustriell IT och Automation (PiiA), där Swedish ICT deltar, har av Vinnova  beviljats stöd som strategiskt 
innovationsområde (SIO) för 2013-2016. Värdskapet kommer att ligga hos SICS Swedish ICT i Västerås. PiiA drivs 
i nära samarbete med Luleå Tekniska Universitet. 

Inom Affärsområdet eHälsa deltog Swedish ICT i slutet av augusti i Digital Health Days, ett initiativ från Stockholm 
Science City och Kista Science City tillsammans med Stockholms Stad och Stockholm Handelskammare med syfte 
att sätta regionen på kartan inom ICT och LifeScience. Tre workshops hölls inom Big Data, mHealth och 
Gamification. NyTeknik rapporterade om initiativet och intervjuade Swedish ICT:s experter inom Gamification 
(spelifiering). 

Affärsområdet Hållbar mobilitet har startat projektet ”Automatiserade fordon 2020” finansierat med SK-medel 
(0,45 mkr) som ett gemensamt erbjudande från Swedish ICT. Gemensamma möten med kunder har påbörjats. För 
att underbygga denna satsning har Viktoria Swedish ICT startat ett nyhetsbrev med omvärldsbevakning inom 
autonoma fordon. Nyhetsbrevet har på två veckor fått mer än 150 prenumeranter. 

Under tre dagar 23-25 september hölls SICS Software Week på Kistamässan. Ca 200 personer deltog, varav många 
industrirepresentanter. Temat var Cloud/BigData respektive Multicore. Internationellt välkända externa och interna 
föreläsare gav sin bild av framkanten i forskningen, med efterföljande intressanta diskussioner. En nyhet var en dag 
på temat Internet of Sports som samlade 70 entusiastiska personer och där deltagarna diskuterade möjligheterna 
kring kreativa och användbara idéer i gränslandet mellan ICT och sport. 

En skid-app, som mäter och analyserar åkarens rörelsemönster, har utvecklats på SICS och Interactive Institute 
Swedish ICT och visades för HM Konungen med gäster i samband med höstens statsbesök från Portugal. 

Medarbetare från Acreo Swedish ICT deltog i ett seminarium som arrangerades i EU-parlamentet  
den18 september, ”Broadband – a key infrastructure for Europe 2020”. Seminariet hade initierats av en Acreo-
rapport om Stokab tidigare i år (Stokab –  en samhällsekonomisk analys, sammanfattning).  

När mediejätten Bonnier samlade flera hundra av sina toppledare höll Interactive Swedish ICT i den kreativa 
workshopen på temat Mobila Möjligheter, vilket gav värdefull exponering inför framtida partners i ett mycket 
intressant näringslivssegment.  

En grupp från Viktoria Swedish ICT och Högskolan i Halmstad har vunnit tredje pris i Volvo Cars Open Innovation 
Challenge, arrangerat av Lindholmen Science Park/Vehicle ICT Arena och Volvo Cars.  

www.swedish-ict.se  

  

http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/dataspel/article3750697.ece
http://www.swedish-ict.se/
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Swerea AB 
Swerea-koncernen 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 AB:s ägarandel är 
42,8 %. 

Omsättningen i Swerea-koncernen uppgick under perioden juli-september till 130,1 mkr. För perioden januari-
september uppgick omsättningen till 477,1 mkr, en ökning jämfört med motsvarande period med 2 %. 
Rörelseresultatet uppgick ackumulerat till 4,6 (-5,2) mkr och resultatet efter finansiella poster blev 10,3 (3,3) 
mkr. Omsättning och resultat under det tredje kvartalet har utvecklats enligt plan och orderläget för 2013 är 
tillfredsställande. Även för helåret förväntas omsättning och resultat vara i linje med plan. 

Koncernen fortsätter att växa och under perioden januari-september är nettoökningen av anställda 11 personer. Vid 
slutet av perioden hade koncernen 537 anställda. 

Höjdpunkter under tredje kvartalet  

Internationalisering 
Under perioden har två nya projekt inom det europeiska Clean Sky startats. Projekten inriktas på design och 
tillverkning av integrerade skyddsstrukturer för flygplanskroppen för att möjliggöra användning av en ny motortyp 
utan inkapsling av rotorstrukturen, s k Open Rotor Engine. En motor som saknar inkapsling av rotorstrukturen kan 
vid haveri av rotorbladen förorsaka skador på flygplanskroppen vilket gör att man måste dimensionera flygkroppen 
för detta lastfall. Clean Sky Joint Undertaking är det största forskningsprogrammet inom flygområdet som någonsin 
startats i Europa. Målet för Clean Sky är att förbättra miljöprestanda för flygtransporter genom att avsevärt reducera 
bränsleförbrukning och buller. 

Swerea MEFOS har skrivit ett Memorandom of Understanding med National Metallurgiical Laboratories (NML) i 
Jamshedpur, Indien om ömsesidigt utbyte. Avsikten är att NML ska fungera som en agent för Swerea MEFOS i 
Indien och hjälpa till att etablera aktivitet i Indien. Swerea MEFOS å sin sida kan ta emot indiska forskare under 
kortare eller längre tid men också förmedla kontakter eller uppdrag från Sverige till NML. 

I takt med ökad användning av kompositer kommer behovet att öka för effektiva metoder att avgöra 
reparationsbehov samt hur reparationer i kompositer ska utformas och genomföras. Användningen av kompositer i 
personbilar kommer kraftigt att öka behovet av kunskap inom detta område. Swerea SICOMP deltar tillsammans 
med tolv europeiska forskningsinstitut, företag och universitet inom det europeiska samarbetet GARTEUR och har 
bildat en arbetsgrupp, AG34, där bl a utmattningsmodeller för kompositer kommer att användas. Tillsammans med 
Saab diskuteras nu utformningen av en demonstrator för de metoder som Swerea SICOMP utvecklar i AG34. 
Kopplingen är också stark till flera andra projekt om fogning mellan komposit och metall som bedrivs i samarbete 
med andra institut inom Swerea-koncernen. 

I ett delprojekt i DuBiN Förbättrad brandtålighet hos kompositmaterial via nanomaterialtillsatser har insatser 
samordnats med insatser vid Luleå Tekniska Universitet, Composite Centre Sweden, för att utvärdera 
brandegenskaper och mekaniska egenskaper på kompositer som tillverkas av cellulosafibrer/PLA/Nanolera där 
PLA/Nanolera-tillsatser utvecklats och testats tidigare under året. 

I september 2013 bildades EPoSS Association inom Horizon 2020 där Swerea IVF är ”founder member” och 
representerad i styrelsen. EPoSS Association bildades för att ingå i den nya JTI:n ECSEL (Electronic Components & 
Systems Initiative). Den bygger i sin tur på teknikplattformarna ARTEMIS (inbyggda system), ENIAC 
(mikroelektronik och EPoSS (smarta system). ECSEL kommer att verka under 2014-2020 och de första 
utlysningarna beräknas komma under våren.  

EPoSS står tillsammans med plattformarna ERTRAC och SmartGrid bakom PPP:n Green Vehicle. Via EPoSS har 
Swerea IVF lämnat input till call-texterna inom Green Vehicle och härigenom påverkat utlysningstexten.  

Strategiska Innovationsområden (SIO) 
Arbetet med de strategiska innovationsagendorna har varit framgångsrikt för Swerea-koncernen. SIO:n 
Lättviktsmaterial leds av Swerea och är nu inne i ett intensivt startskede. Tillsammans med stål-, gjuteri- och 
aluminiumindustrin har Swerea formulerat en agenda och SIO kring Metalliska Material. Ansökan är även här 
godkänd och arbetet uppstartat. 

Swerea IVF och Chalmers respektive KTH fördjupar sitt samarbete ytterligare. Detta inom ramen för det strategiska 
innovationsområdet Produktion. Under hösten startas flera nya gemensamma forskningsprojekt inom 
produktionsområdet, som även involverar ytterligare svenska högskolor. Swerea IVF ansvarar här också för 
utformning och drift av satsningar som ska öka forskarrörligheten samt stärka det internationella samarbetet inom 
produktionsområdet. 
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Övrigt 
Swerea IVF har under flera år arbetat med metoder för att utveckla och producera textila fibrer som baseras på 
cellulosa. En stor del av arbetet har riktat in sig på att utveckla effektiva och miljövänliga tillverkningsprocesser 
som kan åstadkomma fibrer med jämförbara egenskaper gentemot bomull. Detta arbete har bedrivits i nära 
samarbete med såväl skogsbolag som svenska multinationella företag som erbjuder produkter i textila material. Det 
har också inneburit att ett nära forskningssamarbete byggts upp inom området med bl a Innventia, SP, Chalmers 
och Borås Tekniska Högskola, där de olika aktörernas kompetensinriktningar väl matchar varandra. 

Arbetet med att ta textila material som baseras på skogsråvara till industriella tillämpningar går nu in i en intensiv 
fas. Bland annat ska en pilotanläggning för tillverkning av cellulosabaserade textilfibrer byggas upp vid Swerea IVF. 
Detta sker med stark uppbackning från ett antal svenska globalt verkande företag, som ser stora möjligheter inom 
sin egen produktutveckling. 

Korrosion inom infrastruktur är ett viktigt område för Swerea KIMAB. Under hösten har man genomfört ett antal 
riktade temadagar och kurser inom områdena armeringskorrosion och korrosion i badanläggningar. Satsningen har 
varit framgångsrik med nära 200 deltagare vid tre tillfällen. 

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 under tredje kvartalet uppgick till 64,6 (59,3) mkr med ett rörelseresultat 
om -1,0 (0,3) mkr. Resultatet efter finansiella poster är -0,9 (-0,2) mkr. För perioden januari-september uppgick 
omsättningen till 214,6 (200,9) mkr med ett rörelseresultat om 1,6 (-6,1) mkr. Resultatet efter finansiella poster 
är 2,4 (-5,7) mkr. En viss osäkerhet avseende orderingång och leverans finns för den senare delen av året, bland 
annat med hänvisning till konjunkturen för skogsindustrin.  

Antalet genomsnittligt anställda i koncernen under hela perioden var 208. Periodens investeringar uppgår till 5,8 
mkr. 

Höjdpunkter under tredje kvartalet 
Stora Enso kommer att ta en kommersiell LignoBoost-anläggning i drift i Sunila, Finland i början av 2015. 
LignoBoost-tekniken utvecklades av Innventia i samarbete med forskare på Chalmers och såldes senare till Metso. 
Den första anläggningen startades hos Domtar i USA i början av 2013. 

Innventia arbetar med en uppföljning av succén Packaging 2020, en internationell studie om globala 
förpackningstrender, och denna gång är det papperstillverkning som ska belysas inom ”Papermaking towards the 
future” med release i mars 2014.  

Ifoodbag AB, en avknoppning från KTH, ska tillsammans med Innventia utveckla en intelligent matkasse i papper 
med kyl- och frysfunktion för livsmedel som fungerar upp till 24 timmar. Konceptet innebär enklare och billigare 
transport av kylda varor, minskat livsmedelssvinn, ökad livsmedelskvalitet samt mindre behov av tillsatser i maten. 

En av Innventias demoanläggningar, pilotpappersmaskinen FEX, erbjuder ökad flexilibetet genom en 
hybridformningsenhet. Hybridformning är en relativt enkel installation för pappersbruk som behöver bredda eller 
förbättra sitt produktsortiment. Med denna vidareutveckling kan pilotanläggningen användas till utveckling av nya 
elelr bättre produkter.  

Inom Innventia samlar man just nu ihop idéer och förslag inför kommande forskningsprogram som startar i januari 
2015. Många parallella aktiviteter har genomförts och pågår. Modellen för programmet kommer också att 
förändras, vilket innebär en större flexibilitet för kunderna.  

Under slutet av tredje kvartalet har ett kolfiberlabb färdigställts och en ny utrustning för avbildande, NIR, kommit 
på plats. Bägge invigs i samband med Innventias 10-årsjubileum den 22 oktober. 

Affärsområde Packaging Solutions har fokus på barriärer, funktionella material och kompositer men även aktiviteter 
inom hållbarhetsfrågor, konsumentfrågor samt tryck för biobaserade material. Området nya material, barriärer, 
kompositer har förutsättningar för tillväxt liksom hållbarhetsfrågor, produktsäkerhetsfrågor och 
konsumentrelaterade frågor samt tryckområdet för andra sektorer än tidningspapper. Även utvecklingen av 
transportförpackningar väntas öka. Flera Vinnova-finansierade projekt har startat under året inom områdena 
materialutveckling och design och materialflöden i samhället. Som ett resultat av ett av dessa projekt har Innventia 
vunnit pris för mest hållbara förpackning. Diskussioner förs för närvarande med ett flertal varumärkesägare kring 
förpackningsutveckling.  

http://www.swerea.se/


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

Delårsrapport januari-september 2013 sid 8 (19) 

Inom affärsområde Material Processes har fokusområdet Papperstillverkning delats upp i två delar för att 
verksamheten inom respektive del ska bli överskådlig. Verksamheten bedrivs inom de fyra fokusområdena Material 
för förpackningar, Nanocellulosa, Papperstillverkningsprocessen samt Fiberkunnande och mälderi. Inom alla fyra 
områden har man tillgång till unika pilotanläggningar och laboratorier. Under året har flera nya såväl industri- som 
offentligt finansierade projekt startat. Både Energimyndigheten och Vinnova ger stöd till nya projekt.  

Affärsområde Biorefining har ligninrelaterad verksamhet som sitt största område. Samtliga delar av affärsområdet 
har intressanta möjligheter. Området processimulering av massabruket är fortsatt hett med brist på 
utförarkapacitet. Samarbetet med Metso kring LignoBoost-verksamheten fungerar mycket bra och ett 
samarbetsavtal har tecknats med finansiering i fem år. Samarbetet leder till nya kundkontakter även utanför 
ligninområdet. Det fleråriga Polynolprojektet har startat med intressenter från Sverige och Brasilien. Ett strategiskt 
samarbete med Swerea på ligninbaserad kolfiberkomposit har initierats.  

Dotterbolaget PFI AS i Norge befinner sig i en fortsatt positiv marknadssituation. Ett nytt tvåårigt projekt mot 
Innovation Norge avser etablering av nya produkt- och processmöjligheter för norsk skogsindustri. Skogsindustrin i 
Norge har stora utmaningar och eftersom det finns färre norska skogsaktörer än tidigare har PFI över en längre tid 
arbetat med att etablera bredare kundrelationer för att bli mindre sårbar. Ett starkt intresse för 
bioraffinaderi/bioenergi och nya biobaserade material kan noteras. 

www.innventia.com 

 

 
 

Omvärldsanalys  
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 RISE-gruppens områden i 
dagsläget. Orderingången ökar något och beläggningen i nuläget är generellt god inom gruppen. 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 2013, 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.  

  

http://www.innventia.com/
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RISE-koncernen  

RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB) var den 30 september 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 %).  

 

 

Juli-september 2013 Januari-september 2013  

 Omsättningen uppgick till 364 (327) mkr  Omsättningen uppgick till 1 264 (1 156) mkr 
 Rörelseresultatet uppgick till -10 (-25) mkr  Rörelseresultatet uppgick till -18 (-38) mkr 
 Resultat efter skatt uppgick till -8 (-19) mkr  Resultat efter skatt uppgick till -11 (-30) mkr 
  
 
Om inte annat framgår avser kommentarer och beloppsuppgifter perioden juli-september 2013 samt januari-september 2013. Föregående års 
jämförelsesiffror inom parentes. 

 

 

Väsentliga händelser under perioden 
• Vid extra bolagsstämma den 6 augusti utsågs Pia Sandvik till styrelsens ordförande och Thomas 

Johannesson till vice ordförande. Ny bolagsordning antogs. Bolagets namn är RISE Research Institutes of 
Sweden AB. 

Hänt efter periodens utgång 
• Inga väsentliga händelser efter periodens utgång. 
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Resultat och finansiell ställning koncernen 

Omsättning och resultat  
Under perioden juli-september uppgick nettoomsättningen till 364 (327) mkr. Resultat efter skatt uppgick till -7,9 
(-18,7) mkr, varav andelar från intresseföretag -0,9 (-3,7) mkr. Under perioden januari-september uppgick 
nettoomsättningen till 1 264 (1 156) mkr. Resultat efter skatt uppgick till -10,8 (-30,1) mkr, varav andelar från 
intresseföretag 4,1 (-3,4) mkr. 

Likviditet, kassaflöde och eget kapital 
Koncernens likviditet är god. Kassa och bank samt kortfristiga placeringar uppgick på balansdagen till 444 
(414) mkr. Det egna kapitalet uppgick till 834 (765) mkr. Kassaflödet för perioden juli-september uppgick 
till -150 (-147) mkr och för perioden januari-september till 69 (-28) mkr.  

Investeringar RISE-koncernen 
Investeringar har under perioden juli-september uppgått till 114 (22) mkr. Därav utgör förvärv 0 (0), materiella 
anläggningstillgångar 114 (19) mkr, finansiella anläggningstillgångar 0 (2) mkr samt immateriella 
anläggningstillgångar 0 (1) mkr.  

Medarbetare RISE-koncernen 
Antal årsanställda är 1 613 (1 433) varav 32 % (33 %) kvinnor. 

Flerårsöversikt Q1-3, 2013 Q1-3, 2012 2012 2011 2010 2009 1) 
Nettoomsättning, mkr 1264 1156 1 676 1 554 1 456 628 
Resultat efter fin. poster, mkr -12 -30 25 54 76 16 
Årets resultat, mkr -11 -30 11 38 58 10 
Eget kapital, mkr 834 765 806 782 743 642 
Balansomslutning, mkr 1 738 1 421 1 431 1 370 1 287 1 165 
Antal årsanställda  1 613 1 433 1 449 1 379 1 285 1 235 
Soliditet, %  48 54 54 57 58 55 
Avkastning på eget kapital, % * * 1,4 4,9 7,8 1,6 
Kassalikviditet, % 117 150 154 164 229 161 
Rörelsemarginal, % neg neg 0,9 2,7 5,3 2,1 
 
1) SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ingår som dotterbolag från 2 nov 2009. 
* Avkastning på eget kapital anges inte för delår. 
 
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 juli-september till 4,5 (4,4) mkr och resultatet efter skatt till 
1,2 (1,7) mkr.  

Likviditet, kassaflöde och eget kapital 
Kassa och bank samt kortfristiga placeringar uppgick på balansdagen till 140,4 (123,6) mkr. Det egna kapitalet 
uppgick till 461,6 (461,6) 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 

  Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Okt 2012- Helår 
Belopp i tkr 2013 2012 2013 2012 sep 2013 2012 
              
Nettoomsättning 364 400 326 752 1 263 674 1 156 357 1 783 653 1 676 336 
Övriga rörelseintäkter 1 654 5 029 5 344 13 956 7 033 15 645 
              
Rörelsens kostnader -375 351 -352 611 -1 291 021 -1 204 593 -1 768 422 -1 681 994 
Resultat från andelar i intresseföretag -930 -3 722 4 111 -3 366 13 047 5 570 
Rörelseresultat -10 227 -24 552 -17 892 -37 646 35 311 15 557 
              
Finansiella poster - netto 1 354 2 737 5 540 6 818 7 730 9 008 
              
Inkomstskatt 935 3 129 1 517 751 -12 656 -13 422 

Periodens resultat -7 938 -18 686 -10 835 -30 077 30 385 11 143 

              

KONCERNENS RAPPORT ÖVER ÖVRIGT 
TOTALRESULTAT           
              
Periodens resultat -7 938 -18 686 -10 835 -30 077 30 385 11 143 
              
Övrigt totalresultat             
Omvärdering av nettopensionsförpliktelser -300 20 -900 60 -882 78 
Skatteeffekt av ovanstående  66 -6 198 -16 194 -20 
Övrigt totalresultat för perioden -234 14 -702 44 -688 58 
              
Summa total resultat för perioden -8 172 -18 672 -11 537 -30 033 29 697 11 201 
              
Summa totalresultat hänförligt till:             
Moderföretagets aktieägare -3 667 -14 531 -4 104 -21 373 45 353 26 111 
Innehav utan bestämmande inflytande -4 271 -4 155 -6 731 -8 704 -14 968 -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) -223 -882 -249 -1 298 2 754 1 585 
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning 16 470 16 470 16 470 16 470 16 470 16 470 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 

Belopp i tkr 2013-09-30 2012-09-30 2012-12-31 
        
TILLGÅNGAR       
        
Anläggningstillgångar       
Immateriella tillgångar 9 108 7 781 8 645 
Materiella tillgångar 536 304 296 661 324 086 
Finansiella tillgångar 170 953 168 442 175 477 
Summa anläggningstillgångar 716 365 472 884 508 208 
        
Omsättningstillgångar 1 022 105 947 631 923 072 
SUMMA TILLGÅNGAR 1 738 470 1 420 515 1 431 280 
        
EGET KAPITAL       
        
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare 796 804 731 310 772 291 
Innehav utan bestämmande inflytande 37 506 33 540 33 799 
Summa eget kapital 834 310 764 850 806 090 
        
SKULDER       
        
Långfristiga skulder 123 746 33 497 34 974 
Kortfristiga skulder 780 414 622 168 590 216 
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 1 738 470 1 420 515 1 431 280 
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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 42 244 781 780 
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 33 799 806 090 
Periodens resultat   -4 104 -4 104 -6 731 -10 835 

Transaktioner i övrigt 
totalresultat   -702 -702 0 -702 
Transaktioner med 
minoritet   2 277 2 277 7 759 10 036 
Förvärvat 
minoritetsintresse   29 721 29 721   29 721 
Förskjutning mot minoritet   -2 679 -2 679 2 679 0 
UB per 30 september 
2013 1 647 795 157 796 804 37 506 834 310 

 
 
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 

  Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Helår 
Belopp i tkr 2013 2012 2013 2012 2012 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital -1 983 -18 858 -41 -22 457 54 175 
Förändring av rörelsekapital -87 959 -105 623 189 960 48 737 -20 650 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -89 942 -124 481 189 919 26 280 33 525 
            
Kassaflöde från investeringsverksamheten -114 204 -22 036 -250 458 -67 529 -113 451 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 53 734 0 129 286 13 152 13 168 
            
Periodens kassaflöde -150 412 -146 517 68 747 -28 097 -66 758 
            
Likvida medel vid periodens början 594 434 560 453 375 275 442 033 442 033 
Likvida medel vid periodens slut 444 022 413 936 444 022 413 936 375 275 

 
  



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

Delårsrapport januari-september 2013 sid 14 (19) 

MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING 

  Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep okt 2012- Helår 
Belopp i tkr 2013 2012 2013 2012 sep 2013 2012 
              
Intäkter 4 500 4 356 13 506 12 874 17 368 16 736 
Rörelsens kostnader -3 968 -3 826 -14 521 -14 461 -19 172 -19 112 
Rörelseresultat 532 530 -1 015 -1 587 -1 804 -2 376 
              
Finansiella poster 717 1 181 1 599 2 197 1 854 2 452 
Resultat efter finansiella poster 1 249 1 711 584 610 50 76 
              
Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0 0 
Periodens resultat 1 249 1 711 584 610 50 76 
 
Periodens resultat överensstämmer med totalresultatet varför ingen separat rapport över totalresultatet presenteras. 
 
 

MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING 

Belopp i tkr 2013-09-30 2012-09-30 2012-12-31 
        
TILLGÅNGAR       
        
Anläggningstillgångar       
Materiella anläggningstillgångar 55 75 68 
Finansiella anläggningstillgångar 457 443 457 443 457 443 
Summa anläggningstillgångar 457 498 457 518 457 511 
        
Omsättningstillgångar       
Kortfristiga fordringar 1 276 1 411 861 
Kassa och bank 140 359 123 573 9 835 
Summa omsättningstillgångar 141 635 124 984 10 696 

SUMMA TILLGÅNGAR 599 133 582 502 468 207 
        
EGET KAPITAL OCH SKULDER       
        
Eget kapital       
Bundet eget kapital 1 752 1 752 1 752 
Fritt eget kapital 459 851 459 801 459 267 
Summa eget kapital 461 603 461 553 461 019 
        
Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser       
Kortfristiga skulder 137 530 120 949 7 188 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 599 133 582 502 468 207 
        
Ställda säkerheter - - - 
Ansvarsförbindelser - - - 
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FÖRÄNDRINGAR I MODERFÖRETAGETS RAPPORT ÖVER EGET KAPITAL 

Belopp i tkr Aktiekapital 
Bundna 

reserver 
Fritt eget 

kapital Helår 
IB per 1 januari 2012 1 647 105 459 191 460 943 
          
Periodens resultat     76 76 
          
UB per 31 december 2012 1 647 105 459 267 461 019 
          
Periodens resultat     584 584 
          
UB per 30 september 2013 1 647 105 459 851 461 603 

 
 
 
MODERFÖRETAGETS KASSAFLÖDESANALYS 

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

Belopp i tkr 2013 2012 2013 2012 2012 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 1 150 1 725 545 602 -278 
Förändring av rörelsekapital -182 229 -126 268 129 987 114 447 1 589 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -181 079 -124 543 130 532 115 049 1 311 
            
Kassaflöde från investeringsverksamheten -9 - -9 - - 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 - 0 - - 
Årets kassaflöde -181 088 -124 543 130 523 115 049 1 311 
            
Likvida medel vid periodens början 321 446 248 116 9 835 8 524 8 524 
Likvida medel vid periodens slut 140 358 123 573 140 358 123 573 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 
Juli-september RISE AB  SP Sw ICT Justering RISE 
Belopp i tkr 

 
      koncernen 

Omsättning 4 500 266 301 93 599   364 400 
varav SK-medel 

 
54 389 21 516   75 905 

Resultat intressebolag 
   

-930 -930 
Avskrivningar -14 -14 776 -1 387   -16 177 
Rörelseresultat 532 -4 714 -5 115 -930 -10 227 
Ränteintäkter 716 743 178   1 637 
Räntekostnad 0 -279 -4   -283 
Resultat före skatt 1 249 -4 252 -4 941 -929 -8 873 
Skatt 0 935 0   935 
Resultat efter skatt 1 249 -3 317 -4 941 -929 -7 938 
Likvida medel 140 359 261 970 41 693   444 022 
Eget kapital 461 603 607 051 56 820 -296 105 834 310 
Balansomslutning 599 133 1 210 632 219 867 -291 162 1 738 470 
Soliditet % 77 50 28   48 
Rörelsemarginal % 11,8 neg neg   neg 
Anställda 6 1 248 359   1 613 

          2012 
Juli-september RISE AB  SP Sw ICT Justering RISE 
Belopp i tkr 

 
      koncernen 

Omsättning 4 356 235 143 87 253   326 752 
varav SK-medel   52 176 21 094   73 270 
Resultat intressebolag       -3 722 -3 722 
Avskrivningar -14 -12 302 -1 807   -14 123 
Rörelseresultat 530 -13 033 -8 327 -3 722 -24 552 
Ränteintäkter 1 181 1 429 464   3 074 
Räntekostnad 0 -292 -45   -337 
Resultat före skatt 1 711 -11 896 -7 908 -3 722 -21 815 
Skatt - 3 129 -   3 129 
Resultat efter skatt 1 711 -8 768 -11 671 42 -18 686 
Likvida medel 123 573 222 544 67 819   413 936 
Eget kapital 461 553 543 038 64 468 -304 209 764 850 
Balansomslutning 582 502 902 766 239 456 -304 209 1 420 515 
Soliditet % 79 60 27   54 
Rörelsemarginal % 12,2 neg neg   neg 
Anställda 6 1 075 352   1 433 
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          2013 
Januari-september RISE AB SP Sw ICT Justering RISE 
Belopp i tkr 

 
      koncernen 

Omsättning 13 506 937 508 312 660   1 263 674 
varav SK-medel   160 367 60 147   220 514 
Resultat intressebolag       4 111 4 111 
Avskrivningar -41 -41 767 -4 604   -46 412 
Rörelseresultat -1 015 -10 104 -7 090 317 -17 892 
Ränteintäkter 1 600 3 979 816   6 395 
Räntekostnad -1 -826 -28   -855 
Resultat före skatt 584 -6 951 -6 302 317 -12 352 
Skatt 0 1 529 -12   1 517 
Resultat efter skatt 584 -5 422 -6 314 317 -10 835 
Likvida medel 140 359 261 970 41 693   444 022 
Eget kapital 461 603 607 051 56 820 -296 105 834 310 
Balansomslutning 599 133 1 210 632 219 867 -291 162 1 738 470 
Soliditet % 77 50 28   48 
Rörelsemarginal % neg neg neg   neg 
Anställda 6 1 248 359   1 613 

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

 
      koncernen 

Omsättning 12 874 838 916 304 567   1 156 357 
varav SK-medel   150 598 60 931   211 529 
Resultat intressebolag       -3 366 -3 366 
Avskrivningar -41 -35 890 -5 112   -41 043 
Rörelseresultat -1 587 -6 377 -26 316 -3 366 -37 646 
Ränteintäkter 2 199 4 396 1 180   7 775 
Räntekostnad -2 -874 -81   -957 
Resultat före skatt 610 -2 855 -25 217 -3 366 -30 828 
Skatt - 751 -   751 
Resultat efter skatt 610 -2 104 -28 849 266 -30 077 
Likvida medel 123 573 222 544 67 819   413 936 
Eget kapital 461 553 543 040 64 468 -304 211 764 850 
Balansomslutning 582 502 902 768 239 456 -304 211 1 420 515 
Soliditet % 79 60 27   54 
Rörelsemarginal % neg neg neg   neg 
Anställda 6 1 075 352   1 433 
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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 perioden januari-september 
SP Processum Aktiebolag har förvärvats i juni och ägs till 60 %. ASTA – Active Safety Test Area AB har under 
perioden övergått från intressebolag till dotterbolag genom ytterligare nyemission och ägs numera till 61,33 %. 
Förvärvat minoritetsintresse påverkar eget kapital med 29,7 mkr. 

Koncernens balansomslutning har i samband med dessa förvärv ökat 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 30 september 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 %).  

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. 

Kommande ekonomisk information 
Bokslutskommuniké januari-december 2013 15 februari 2014 
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Granskning 
Denna delårsrapport har varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

Undertecknande 
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 23 oktober 2013 
 
 
 
Pia Sandvik Thomas Johannesson 
Ordförande Vice ordförande 
 
 
 
Anna Hultin Stigenberg Jenny Lahrin 
Ledamot Ledamot 
 
 
 
Akbar Seddigh Marie Westrin 
Ledamot Ledamot 
 
 
 
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/innovationssystemet
http://www.ri.se/innovationssystemet
http://www.ri.se/forskningsinstitut
http://www.ri.se/
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