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Det första kvartalet var stabilt. Vår lönsamhet var god och tillväxten fortsatt på väg uppåt.
Det är även detta kvartal en stor efterfrågan på våra tjänster och vår spetskompetens.
Väsentliga händelser januari - mars 2019

Finansiell utveckling januari-mars 2019
• Nettoomsättningen ökade med 30 procent till 885
Mkr (681). Rensat från effekten av förvärv är
ökningen 11 procent.

•

AstaZero är nu en av åtta testanläggningar i världen som
är ackrediterade av Euro NCAP att få utföra
fordonstester. Genom att fullt ut fokusera på tester av
system för aktiv säkerhet, ett område där RISE har
mycket stark kompetens, blir anläggningen världsunik.

•

Fyra RISE-forskare och deras projekt placerade sig på
IVAS nya topp-100-lista på intressant forskning med
stark potential för näringslivet; Rebecca Steinert för
sitt arbete med ett nytt ramverk för det mobila 5Gnätverket, Johan Wiklund för smart kvalitetskontroll
av vätskor, Jan Wipenmyr för smarta kläder för
neurologiskt sjuka och Göran Gustafsson för digital
cellulosa.

• Rörelseresultatet var 9 Mkr (-11) vilket gav en
rörelsemarginal på 1,0 procent (-1,6).
• Periodens resultat uppgick till 7 Mkr (-6).

Fördelning av nettoomsättning

•

Nyckeltal

I mars hölls slutkonferensen för BioInnovationprojektet BioLi2.0. Projektet koordinerades av RISE
och lyckades att förädla lignin från skogsindustrins
restprodukter till ett oljeliknande material som
fungerar som drivmedel i både biobensin och
biodiesel.

Jan-mar

Jan-mar

Helår

2019

2018

2018

Nettoomsättning

885

681

3 066

Förändring nettoomsättning jämfört med föregående
år %

30%

2%

14%

Rörelseresultat
Periodens resultat
Likvida medel
Eget kapital
Balansomslutning

9
7
846
1 000
3 754

-11
-6
656
974
2 685

34
11
720
991
3 064

Soliditet %, enligt IFRS 16 *
Soliditet %, enligt IAS 17 *

26,6%
32,1%

36,3%

32,3%

Koncernen (belopp i Mkr)

Rörelsemarginal %, enligt IFRS 16 *
Rörelsemarginal %, enligt IAS 17 *
Årsanställda
Kvinnor/män %

1,0%
0,9%

-1,6%

1,1%

2 626
38/62

2 159
36/64

2 236
36/64

*) Beräkning av nyckeltal visas under alternativa nyckeltal på sidan 15.

Omslagsbilden: Per-Erik Holmberg på RISE i en självkörande buss som ska rulla på Lindholmen, Göteborg. Projekt: LIMA (foto: Magnus Gotander)
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När årets första kvartal precis passerat befann jag mig i Hannover på Europas största industrimässa för
smart och uppkopplad industri. Sverige var partnerland för årets upplaga av mässan och RISE fick
möjlighet att visa upp vårt erbjudande inom additiv tillverkning (3D-printing) och smart industri för
tusentals besökare, bland andra Tysklands förbundskansler Angela Merkel. I ett internationellt
sammanhang som detta blev det tydligt för mig vilken unik satsning RISE är.

2019 har börjat bra för RISE. Lönsamheten under det första
kvartalet var bättre jämfört med föregående år och vi har haft
en fortsatt omsättningstillväxt. Vi märker också att det finns en
ökad förväntan bland våra samarbetspartners på vad RISE kan
åstadkomma. Det är mycket glädjande att vårt erbjudande och
våra medarbetares kompetens är så efterfrågad.
Jag tar det som ett kvitto på att både näringslivet och offentliga
aktörer behöver en kraftfull innovationspartner som kan ge ett
samlat stöd och bidra med många olika perspektiv.
Internationellt är RISE en unik satsning på gränsöverskridande
forskning och innovation. Vi ska stärka Sveriges
innovationskraft och säkra ett försprång i den globala
konkurrensen. Då krävs en samlad organisation och en
gemensam ambition.
I samband med ovan nämnda Hannovermässa undertecknade
Sverige och Tyskland ett uppdaterat innovationspartnerskap
mellan länderna. I partnerskapet pekas RISE ut som en svensk
part inom AI samt testbäddar. Vi planerar nu för uppföljande
möten med de utpekade tyska motparterna för stärkt
samverkan mellan Sverige och Tyskland.
Utöver deltagandet på Hannovermässan har RISE genomfört
ett antal internationella aktiviteter under första kvartalet.
Den 19–20 mars deltog RISE i den europeiska organisationen
för forskningsinstitut EARTOs årsmöte i Esbo, Finland. Temat
för årsmötet, som samlade representanter för institut från hela
världen, var innovationssystem för industriellt ledarskap och
hållbar framtid.

”Det

är mycket glädjande att vårt
erbjudande och våra medarbetares
kompetens är så efterfrågad”

Den 29 mars arrangerade RISE i samarbete med Teknikföretagen och Orgalim, den europeiska branschorganisationen
för teknikföretag, ett panelsamtal i Bryssel om cybersäkerhet.
Syftet var att diskutera hur EU:s cybersäkerhetsakt kan
implementeras på ett sätt som stöttar Europas konkurrenskraft,
samt att tydliggöra vilken roll forskningsinstituten spelar för
detta.
Under det första kvartalet har vi fått flera strategiskt viktiga
uppdrag:
Jordbruksverket har föreslagit att RISE blir den aktör som ska ta
ansvar för nationell kunskapsförsörjning inom animaliesektorn.
Aktörer med intresse av att utveckla och skapa tillväxt i svensk
djurhållning ska söka sig till RISE för att mötas och hitta
samarbetsmöjligheter. Målet är att snabbt nå ut med kunskap och
fånga upp nya behov som kan utvecklas till konkreta projekt.
Vinnova och Teknikföretagen har gett RISE i uppdrag att ta fram
en färdplan för svensk industri. Vi ska kartlägga industrins behov
av teknisk utveckling och kompetensförsörjning och rapporten ska
levereras i november i år.
Euro NCAP har ackrediterat vår testanläggning AstaZero utanför
Borås att, som en av åtta testanläggningar i världen, få utföra
fordonstester för aktiv säkerhet.
Tillsammans med Teknikföretagen och ICT Sweden gjorde RISE
en AI-turné mellan den 18–21 mars. Syftet var att hjälpa småoch medelstora företag att starta sin AI-resa. Stockholm, Malmö,
Göteborg och Luleå fick besök under turnén.
Inom RISE är implementeringen av Redesigning RISE, vår
omstrukturering och effektivisering av organisationen, i full gång.
Jag vill tacka alla medarbetare som med sitt engagemang bidrar
till att RISE kan möta upp de förväntningar som ställs på oss
som Sveriges samlade forskningsinstitut och innovationspartner.

Pia Sandvik,
Vd och koncernchef
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Genom den utökade bredden i det gemensamma RISE har vår samlade kunskap ökat och spetsarna blivit fler.
I våra sex affärs- och innovationsområden: Digitalisering, Energi och biobaserad ekonomi,
Hållbara städer och samhällen, Hälsa och Life Science, Materialomställning och Mobilitet samlar vi
gränsöverskridande kompetens för framtidens utmaningar. Syftet är att driva strategisk utveckling av
innovativa och tvärvetenskapliga lösningar.
RISE Affärs- och innovationsområden spänner över alla
divisioner och har därmed ett övergripande perspektiv på
verksamheten. Olika delar och kompetenser kan matchas
för att möta kundernas behov både här och nu i rena
uppdrag och projekt samt för att driva strategisk utveckling
av kompetens och resurser på några års sikt.
De bidrar också med viktig omvärldsbevakning och analys
inom respektive område – att övervaka och förutse nya
möjligheter och nischer som växer fram både globalt och
nationellt. Omvärldsbevakning handlar också om att se och
ta vara på möjligheter tillsammans med andra, som
universitet och högskolor, offentliga aktörer och förstås
näringslivet i olika konstellationer.
Digitalisering
RISE har fått i uppdrag att ta fram en färdplan för
uppkopplad industri och nya material av Teknikföretagen.
Projektet ska kartlägga industrins behov av teknisk
utveckling och kompetensutveckling vilket bland annat
kommer att göras via referensgrupper och grupparbeten. I
uppdraget ligger även at ta fram en process för färdplaner.
Styrgruppen består av ett 10-tal företrädare från industrin
och de hade sitt första möte den 19 mars 2019. Färdplanen
beräknas vara klar för rapportering i november 2019.
Energi och biobaserad ekonomi
Den 5 – 6 februari genomfördes en uppstart i projektet
Innovationskluster Fossilfritt Flyg 2045. Det genomfördes
en nätverksträff i samverkan med Energimyndigheten och
ett första medlemsevent som startpunkt för
innovationsklustrets arbete. Projektet leds av RISE och är
ett partnerskap mellan RISE, SAS och Swedavia samt ett
stort antal kluster-medlemmar. Energimyndigheten
finansierar klustret.
Den 4 mars presenterade regeringens särskilda utredare
Maria Wetterstrand den statliga utredningen ”Biojet för
flyget”. Maria Fiskerud på RISE har deltagit i utredningens
expertgrupp. Huvudspåret i utredningen är en
reduktionsplikt. Förslaget är att införa ett krav på
inblandning av biobränsle för alla flyg som tankas på
svenska flygplatser från 2021 som sedan successivt ska öka
(upp till 30 % år 2030).

Hållbara städer och samhällen
Det stora utmaningsdrivna innovationsprojektet ”Nationell
samverkan mellan innovationsplattformar för hållbara
attraktiva städer”, som RISE leder, slutrapporteras nu ihop med
en strategisk agenda för ökad innovationskapacitet. I agendan
presenterar vi 20 möjligheter att leda och organisera
innovation. Sex städer har ingått i projektet som finansierats av
Vinnova och kommer att utgöra underlag för ett större
utvecklingsprogram för kapacitetsutveckling i offentlig sektor.
Hälsa och Life Science
RISE är initiativtagare och koordinator av ett
samverkansprojekt som ska se över affärsmodeller och
hälsoekonomi för utveckling av avancerade terapier.
Projektet syftar till att undersöka lösningar för ekonomiskt
hållbara modeller för utveckling av denna typ av produkter
(e.g. cell-och genterapier). Projektet samlar alla väsentliga
aktörer, finansieras av Swelife och pågår fram till maj 2020.
Materialomställning
RISE senast tillkomna affärs- och innovationsområde är
Materialomställning. RISE har kompetens inom många olika
typer av material som polymerer, mineraler, cement, glas,
biomaterial, mat, läkemedel, metaller och elektronik, samt
stöder utveckling och innovation i alla delar av värdekedjan
från råvaror till förädling, tillverkning och återbruk.
Mobilitet
En pilotgrupp om 1000 personer verksamma på
Lindholmen Science Park kommer att erbjudas en
mobilitetstjänst som samlar olika transportsätt och
parkeringsalternativ för ökad tillgänglighet och
klimateffektivare transporter. RISE är partner ihop med
18 andra aktörer i projektet LIMA (Lindholmen Integrated
Mobility Arena). RISE kommer att leda utvecklingen av
mobilitetstjänsten och ansvarar för utvärderingen av
projektet. De skarpa testerna beräknas starta hösten
2019 och pågå 2020 ut. Projektet är initierat av
regeringens samverkansprogram och drivs inom
strategiska innovationscentret Drive Sweden.
Vissa kemikalier i industriella processvätskor som
skärvätskor, oljor för härdning och ytbehandlingsbad måste
ersättas på grund av skärpta regelverk och får en hållbar
produktion. RISE har lett ett projekt och en processvätsketestbädd för att stödja och underlätta nödvändig
provning och kvalificering inför fullskalig implementering av
nya processvätskor i produktion. Substitution i praktiken och
hållbarhetsfrågor har varit centrala i projektet.
Projektresultaten presenterades på ett fullsatt seminarium i
Göteborg den 5 mars.
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Bioekonomi

Material och produktion

Nettoomsättning 112 Mkr – Årsanställda 298
Biobaserade produkter från skogen skulle kunna ersätta
många av dagens fossilbaserade. Division Bioekonomi
driver omställning till en cirkulär bioekonomi i samverkan
med industri och akademi. Vi arbetar med hela
värdekedjan från råvara till färdiga biobaserade material,
bränslen och förpackningar. Våra testbäddar med
industrilika pilot- och demoanläggningar är viktiga för
uppskalning av processer för det framtida bioraffinaderiet.

Nettoomsättning 122 Mkr – Årsanställda 306
Material och produktion stöder innovation och utveckling
inom bland annat fordons-, rymd-, flyg-, verkstads-, gjuterioch textilbranscherna samt infrastruktur genom ny design,
materialval, optimerade tillverkningsmetoder och
korrosionsskydd. Vår kunskap och våra testanläggningar
hjälper till att öka prestanda och tillförlitlighet hos
produkter och tillverkningsprocesser, genom hela
värdekedjan.

Biovetenskap och material

Samhällsbyggnad

Nettoomsättning 129 Mkr – Årsanställda 378
Biovetenskap och material är den naturliga
innovationspartnern för branscher som jordbruk och
livsmedel, kemi, läkemedel, medicinteknik, biokemikalier
och biobränslen samt inom materialområdet för fordonsoch byggbranscherna. Divisionen finns med hela vägen
från idé till tillämpning med fokus på kundens behov och
samhällets hållbara utveckling.

Nettoomsättning 148 Mkr – Årsanställda 445
En stor gemensam utmaning är att bygga framtidens hållbara
samhällen. Genom att kombinera helhetssyn och spetskompetens tar division Samhällsbyggnad fram
klimatanpassade, energi- och kostnadseffektiva lösningar med
människan i centrum. Divisionen verkar inom områden som
stadsutveckling, byggande och boende, infrastrukturlösningar,
cirkulär ekonomi samt hållbar energiförsörjning och
klimatanpassning.

ICT
Nettoomsättning 158 Mkr – Årsanställda 433
Division ICT erbjuder expertis i hela kedjan för ett digitalt
och innovationsdrivet samhälle; hårdvara, mjukvara,
affärsutveckling och branschkunskap inom en rad
strategiska områden. Divisionen har spetskompetens inom
bland annat sensorsystem, automation, tryckt elektronik,
AI och data science, cybersäkerhet, visualisering,
interaktionsdesign, fiberoptik, hållbara transporter och
cirkulära affärsmodeller.

Säkerhet och transport
Nettoomsättning 201 Mkr – Årsanställda 560
I ett framtida högteknologiskt samhälle ökar riskerna
vilket kräver säkrare och mer hållbara transporter.
Divisionen erbjuder kompetens inom aktiv säkerhet,
mekaniska risker, mätteknik och brandskydd i avancerad
labbmiljö. Division Säkerhet och transport arbetar också
med provning, besiktning, kalibrering och verifiering.

Nettoomsättningen avser perioden jan-mars 2019.
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Första kvartalet i korthet
Stärkt kompetens och utökat erbjudande för säkra
kemikalier och läkemedel
Ny kunskap och nya metoder inom toxikologi kommer att
vara en viktig del i utvecklingen mot säkra läkemedel och
kemikalier vilket är i linje med Sveriges nationella mål;
”Giftfri miljö”. Den 1 januari 2018 tog RISE över verksamhet
från Karolinska institutet inom kemisk och farmaceutisk
säkerhetsbedömning med lokalisering i Södertälje och den
nya verksamheten är nu en integrerad del av RISE.
Verksamheten ska bidra till utvecklingen av säkra
läkemedel och är en förstärkning av befintliga delar inom
RISE samt ett komplement till Substitutionscentrum, där
RISE har uppdraget att ge stöd till företag och offentliga
aktörer som har ett behov av ökad kunskap om farliga
ämnen och hur de kan ersättas.
Mötesplats för digital teknik inom omsorg och vård
Mötesplats välfärdsteknologi och eHälsa är Sveriges
nationella mötesplats för införandet av digital teknik inom
kommunal vård och omsorg. Den 22–23 januari
arrangerade RISE, SKL och Myndigheten för Delaktighet
den årliga konferensen som drog över 2 000 deltagare från
hela Sverige. RISE höll ett 10-tal föredrag, ett par
minievents och modererade flera sessioner kring
exempelvis digitaliseringsstrategier för kommuner,
ekosystem för bättre hälsa och samverkansarena för test
och validering av välfärdsteknik.

Energiförbrukningen i livsmedelsbranschen kan halveras
17 procent av elektriciteten i världen används till kylning av
människor och matvaror. För att nå EUs energi- och
miljömål har RISE samlat stora delar av livsmedelsbranschen i innovationsklustret BeLivs. BeLivs resultat
visar att dagligvaruhandeln kan sänka sin energianvändning
med så mycket som 50 procent.
Nu ska den svenska dagligvaruhandelns aktörer gemensamt se över vad branschen kan göra för att sänka sin
energiförbrukning. BeLivs finansieras av
Energimyndigheten och är ett unikt nätverk med både
större livsmedelskedjor och mindre lokala handlare.

Certifierade förpackningar för e-handel
Amazon har infört certifieringssystemet The FrustrationFree Packaging Program för att säkerställa kundvänliga
hållbara förpackningar som eliminerar avfall och
säkerställer att produkterna kommer fram intakta och
oskadade. För att stödja leverantörer i
certifieringsprocessen tillhandahåller Amazon riktlinjer och
ett nätverk av laboratorier (APASS) där leverantörerna kan
testa sina paket enligt riktlinjerna. RISE är det första
laboratoriet inom APASS-nätverket i de nordiska länderna.

Plaströrsspill återvinns och ger värdefulla besparingar
Innovationsprojektet REPIPE, som finansierats av det
strategiska innovationsprogrammet RE:Source med
stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas, har
haft som syfte att ta fram nya kostnads- och resurseffektiva lösningar för insamling, sortering och
materialåtervinning av plaströr från nybyggnationsoch underhållsarbeten .
Besparingspotentialen är cirka 50 miljoner kronor per
år om spillet materialåtervinns istället för att bara
utvinna energin. För klimatet är besparingen cirka
10 000 ton CO2-ekvivalenter per år. Det visar de
beräkningar Chalmers Industriteknik och RISE har
kommit fram till i projektet.
Framtidens autonoma sjötransporter
RISE har tillsammans med Chalmers genomfört lyckade
försök med Sjöfartsverkets fartyg ”Green Pilot” där man
via öppet gränssnitt har kontrollerat fartygets
styrsystem. Mjukvaran OpenDL har använts i
samarbete med Chalmers-REVERE, dvs samma
mjukvara som används av AstaZero. Ett viktigt steg i
utvecklingen mot testbädd för autonoma sjötransporter
har därmed tagits.
Autonoma fordon gör storstäder renare och
trafiken smidigare
I rapporten Urban Infrastructure Opportunities with
Autonomous Vehicles (NuMo) visas de logistiska,
praktiska och tekniska egenskaperna hos framtidens
transportsystem. Behovet av förändring är stort. Den
genomsnittliga resehastigheten i städer minskar och
blandningen av trafiktyper leder till ineffektiva
transportsystem. Hälsa och säkerhet är två andra
viktiga aspekter. Föroreningarna från trafiken är ett
välkänt och växande problem och varje år omkommer ca
1,25 miljoner människor i trafikolyckor (enligt WHO).
Rapporten visar hur stads- och trafikplaneringen
behöver förändras för att få nytta av självgående och
eldrivna fordon. I första skedet gäller det att utnyttja
befintlig infrastruktur smartare och i nästa steg
behöver helt ny infrastruktur skapas.
Klimatneutral cement- och betongindustri
Ett område som kräver snabb klimatomställning med
kraftiga utsläppsminskningar är cement- och betongbranscherna. Årligen används 30 miljarder ton betong i
världen och cirka 6% av världens CO2 utsläpp kommer från
cement. RISE startar upp ett Vinnovaprojekt våren 2019 BETCRETE, som består av ett tvärsektoriellt konsortium.
Projektet ska samordna färdplaner för cement och
betongindustrier i en nationell strategi inklusive
handlingsplaner för implementering och utvärdering av
klimatneutrala åtgärder. Samhällsutmaningen är att hjälpa
cement-och betongbranscherna att implementera
färdplanerna för ett klimatneutralt byggande med sikt på en
nollvision för CO2 utsläpp år 2030 samt att all betong ska
vara klimatneutral år 2045.
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Investering i strategisk kompetensutveckling
De medel som RISE-gruppen erhåller från staten för helåret 2019 uppgår till 747 MSEK (740)
i enlighet med propositionen 2018/19:1 Utgiftsområde 24.
Av dessa medel beslutade styrelsen i RISE att fördela 665 MSEK (641) för strategisk kompetensutveckling
(SK-medel, strategiska initiativ och samverkansmedel) och 62 MSEK (79) för strukturutveckling
(strukturmedel och integrationsmedel) samt 20 MSEK (20) som driftmedel till ägarbolaget.

Jan Wipenmyr på RISE är nominerad till IVAs 100-lista för sin forskning kring medicinsk sensortröja för neurologiskt sjuka.
(foto: Magnus Gotander)
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Omsättning och resultat
Januari – mars 2019
Koncernens nettoomsättning under första kvartalet
uppgick till 885 Mkr (681) vilket gav en ökning med 30
procent jämfört med föregående år. Ökningen är delvis
kopplad till förvärv men även rensat från dessa var
tillväxten god och uppgick till 11 procent. Samtliga
divisioner har bidragit till den ökade omsättningen.
Koncernens rörelseresultat uppgick till 9 Mkr (-11).
Resultatandelar från intresseföretag uppgick till 0 Mkr
(4). Införandet av nya regelverket för hantering av
leasingavtal, IFRS 16, har inneburit en positiv påverkan
på rörelseresultatet med 1 Mkr. Mer information om
effekterna av införandet av IFRS 16 finns på sidan 14,
not 4.
Specifikation av nettoomsättning och rörelseresultat per
division finns i segmentsredovisningen på sidan 13.
Finansnettot uppgick till -1 Mkr (3). Införandet av IFRS 16
har påverkat finansnettot negativt med -3 Mkr. Skatt på
periodens resultat var -1 Mkr (2). Periodens resultat
uppgick till 7 Mkr (-1). Nettoeffekten på periodens
resultat på grund av IFRS 16 var -2 Mkr.

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten efter
förändring av rörelsekapital uppgick till 209 Mkr (176) för
perioden. Kassaflödet efter investerings- och
finansieringsverksamheten uppgick till 126 Mkr (135). För
information om påverkan i kassaflödet på grund av
införandet av IFRS 16 se not 4 på sid 15.
Koncernens investeringar uppgick till 27 Mkr (26) varav
investeringar i materiella och immateriella
anläggningstillgångar var 23 Mkr (26) respektive 4 Mkr (0).
Räntebärande skulder på balansdagen uppgick till 848 Mkr
(233) varav 637 Mkr är leasingskulder uppkomna genom
införandet av IFRS 16. Lån till kreditinstitut förfaller under
perioden 2019–2029. Skulderna löper till rörlig ränta.
Räntebärande skulder har under året minskat genom
amortering med 35 Mkr. Det egna kapitalet uppgick till
1 000 Mkr (974) och soliditeten till 26,6 % (36,3). Likvida
medel uppgick på balansdagen till 846 Mkr (656).

Strategiska risker utgörs framför allt av externa
omvärldsfaktorer som inte kan kontrolleras men vars
negativa påverkan skulle kunna begränsas. Operativa
risker avser främst risk för ekonomiska och
förtroendemässiga konsekvenser som följer av brister i
interna rutiner och system samt verksamhetsnära risker i
forskning och utvecklingsverksamheten. Legala risker
innefattar både etiska ställningstaganden för våra
medarbetare och våra intressenter såväl som god
kunskap om de regler och lagar som gäller inom forskning
och utvecklingsverksamhet. Två viktiga finansiella risker
för verksamheten är relaterade till etableringen av ny
verksamhet och till förändringar i konjunkturen.
För ytterligare information om riskhantering och
finansiella risker se sid 54–57, sid 84 och sid 96-97 i
2018 års årsredovisning.

Viktiga händelser efter periodens utgång
Inga händelser som fått väsentlig påverkan på
verksamheten eller koncernens finansiella ställning har
inträffat efter periodens utgång.

Moderbolaget
I juni 2018 gjordes en nedströmsfusion vilket innebar att
RISE Holding AB fusionerades med RISE AB som då blev
moderbolag i koncernen. De jämförelsesiffror som anges
nedan och i de efterföljande finansiella rapporterna avser
koncernens nuvarande moderbolag RISE AB.
Verksamhetsöverlåtelse av koncernbolag till RISE AB
gjordes den 1 september 2018. Överlåtelserna har
påverkat nettoomsättningen med 157 Mkr och
rörelseresultatet med 11 Mkr jämfört med föregående
år.
Nettoomsättningen för moderbolaget uppgick för första
kvartalet till 606 Mkr (390). Moderbolagets
rörelseresultat för perioden uppgick till 3 Mkr (-17).
Resultat från finansiella poster för uppgick till 1 Mkr (2).
Skatt på periodens resultat var 0 Mkr (0). Periodens
nettoresultat uppgick till 4 Mkr (-15).
Moderbolagets egna kapital var 492 Mkr (454) och
likvida medel uppgick till 254 Mkr (120).

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Under 2018 genomförde RISE en genomgripande riskanalys
av verksamhetens alla delar, vilken även inkluderade
identifieringen av aktiviteter för att hantera riskerna. De
risker som lyftes fram var baserade på en bedömning av
deras sannolikhet för inträffande, deras möjliga konsekvens,
samt förmågan att hantera de specifika riskerna som
kategoriserades enligt strategiska, operativa, legala och
finansiella risker.
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Resultaträkning i sammandrag – Koncernen
Not
Belopp i Mkr
Nettoomsättning

1

Jan-mar

Jan-mar

Helår

2019

2018

2018

885

681

3 066

8

6

22

Övriga rörelseintäkter

-884

-702

-3 044

Resultat från andelar i intresseföretag

Rörelsens kostnader

0

4

-10

RÖRELSERESULTAT

9

-11

34

-1

3

-9

8

-8

25

-1

2

-14

PERIODENS RESULTAT

7

-6

11

Moderföretagets aktieägare

6

-8

2

Innehav utan bestämmande inflytande

1

2

9

16

-485

7

364 000

16 470

364 000

Finansiella poster - netto

4

4

RESULTAT FÖRE SKATT

Inkomstskatt

4

RESULTAT PER AKTIE
Resultat per aktie, (kronor)
Genomsnittligt antal utestående aktier *)

*) Antal aktier i moderbolaget är 364 000 aktier efter att nedströmsfusion av RISE Holding AB är genomförd och RISE AB
är nytt moderbolag i koncernen.

Rapport över totalresultat – Koncernen
Belopp i Mkr
PERIODENS RESULTAT

Jan-mar

Jan-mar

Helår

2019

2018

2018

7

-6

11

2

1

0

POSTER SOM HAR OMFÖRTS ELLER KAN
OMFÖRAS TILL ÅRETS RESULTAT
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av
utländska verksamheter
POSTER SOM INTE SKA ÅTERFÖRAS I
RESULTATRÄKNINGEN
Omvärdering av nettopensionsförpliktelser

1

Uppskjuten skatteeffekt av nettopensionsförpliktelser

0

ÖVRIGT TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN

2

1

1

SUMMA TOTAL RESULTAT FÖR PERIODEN

9

-5

12

Moderföretagets aktieägare

8

-7

3

Innehav utan bestämmande inflytande

1

2

9

SUMMA TOTALRESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL:
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Balansräkning i sammandrag – Koncernen
Belopp i Mkr

2019-03-31

2018-03-31

2018-12-31

70

29

66

1 025

978

1 040

660

-

-

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Nyttjanderättstillgångar
Finansiella tillgångar

97

170

96

1 852

1 177

1 202

Upparbetade ej fakturerade intäkter

600

449

495

Kundfordringar

291

246

451

Övriga kortfristiga fordringar

165

157

196

Kassa och bank

846

656

720

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

1 902

1 508

1 862

SUMMA TILLGÅNGAR

3 754

2 685

3 064

940

922

932

60

52

59

1 000

974

991

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

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

SKULDER
Långfristiga leasingskulder

511

-

-

Övriga långfristiga skulder

282

286

289

Kortfristiga leasingskulder

126

-

-

Övriga kortfristiga skulder

1 835

1 425

1 784

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

3 754

2 685

3 064
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Förändringar i eget kapital – Koncernen
Hänförligt till moderföretagets aktieägare
Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Omräkningsreserv

Balanserad
vinst inkl
periodens
resultat

2

428

0

500

930

-1

-1

499

929

50

979

2

2

9

11

1

1

0

1

0

0

Belopp i Mkr
IB PER 1 JANUARI 2018
Ny tillämpning IFRS 9
JUSTERAT EGET KAPITAL
1 JANUARI 2018

2

428

0

Årets resultat
Årets övrigt totalresultat

0

Innehav utan
Summa bestämmande
inflytande

Transaktioner med innehavare
utan bestämmande inflytande
Nedströms fusion av moderbolag

34

-428

IB PER 1 JANUARI 2019

36

0

50

Summa eget
kapital
980
-1

394

0

896

932

59

991

6

6

1

7

2

0

2

902

940

60

1 000

Jan-mar

Jan-mar

Helår

2019

2018

2018

55

9

162

Förändring av rörelsekapital

154

167

94

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE
VERKSAMHETEN

209

176

256

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-27

-26

-13

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-56

-15

-44

PERIODENS KASSAFLÖDE

126

135

199

Likvida medel vid periodens början

720

521

521

Likvida medel vid periodens slut

846

656

720

0

Årets resultat
Årets övrigt totalresultat
UB PER 31 MARS 2019

2
36

0

2

Kassaflödesanalys i sammandrag – Koncernen
Belopp i Mkr
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

11
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Resultaträkning i sammandrag – Moderbolaget
Jan-mar

Jan-mar

2019

2018

2018

606

390

1 950

7

2

15

Rörelsens kostnader

-610

-409

-1 971

RÖRELSERESULTAT

3

-17

-6

Finansiella poster

1

2

-7

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

4

-15

-13

Bokslutsdispositioner

0

0

-2

Skatt på årets resultat

0

0

0

PERIODENS RESULTAT

4

-15

-15

2019-03-31

2018-03-31

2018-12-31

Belopp i Mkr
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Helår

Balansräkning i sammandrag – Moderbolaget
Belopp i Mkr
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar

35

31

Materiella anläggningstillgångar

527

488

536

Finansiella anläggningstillgångar

494

333

494

1 056

821

1 061

Upparbetade ej fakturerade intäkter

448

212

370

Kundfordringar

199

153

285

Övriga kortfristiga fordringar

139

89

136

Kassa och bank

254

120

149

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

1 040

574

940

SUMMA TILLGÅNGAR

2 096

1 395

2 001

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

109

109

109

Fritt eget kapital

383

345

379

SUMMA EGET KAPITAL

492

454

488

Obeskattade reserver

39

33

39

Avsättningar

15

16

15

Kortfristiga skulder

1 550

892

1 459

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 096

1 395

2 001
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RISE-koncernen uppdelad på divisioner – Koncernen
Januari - mars 2019

Januari - mars 2018

NETTOOMSÄTTNING

RÖRELSERESULTAT

Bioekonomi

112

3

2,7%

Biovetenskap och material

129

4

Belopp i Mkr
DIVISION

RÖRELSENETTOMARGINAL OMSÄTTNING

RÖRELSERESULTAT

RÖRELSEMARGINAL

103

-4

-3,9%

3,1%

99

-8

-8,1%

147

3

2,0%

ICT

158

6

3,8%

Material och produktion *

122

4

3,3%

Samhällsbyggnad **

148

9

6,1%

141

8

5,7%

Säkerhet och transport

201

4

2,0%

188

-4

-2,1%

SUMMA DIVISIONER

870

30

3,4%

678

-5

-0,7%

15

-21

3

-10

Ofördelade gemensamma
kostnader/elimineringar ***
Resultatandel intressebolag
TOTALT KONCERNEN

-

0
885

4

9

1,0%

681

-11

-1,6%

*) Material och produktion förvärvades 1 oktober 2018.
**) Den 1 september 2018 blev Certifiering en del av division Samhällsbyggnad. 2018 har justerats för jämförbarhet och Certifiering ingår
i periodens värde för Samhällsbyggnad.
***) Införandet av IFRS 16 har inneburit en positiv påverkan på rörelseresultatet för ofördelade gemensamma kostnader med 1 Mkr.

Redovisningsprinciper
Denna rapport är upprättad i enlighet med IAS 34
Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i
årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget
har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9
kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget
har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder
tillämpats som i den senaste årsredovisningen med
undantag av nedan beskrivna ändrade
redovisningsprincip.
Koncernen tillämpar IFRS 16 Leasingavtal från och med
1 januari 2019. Moderbolaget tillämpar inte IFRS 16 i
enlighet med undantaget som finns i RFR 2. Beskrivning
av IFRS 16 standard framgår i sammandrag nedan och
effekterna av övergången till denna förklaras i not 4.
När ett avtal ingås bedömer koncernen om avtalet är,
eller innehåller, ett leasingavtal. Ett avtal är, eller
innehåller, ett leasingavtal om avtalet överlåter rätten
att under en viss period bestämma över användningen av
en identifierad tillgång i utbyte mot ersättning.
Koncernen redovisar en nyttjanderättstillgång och en
leasingskuld vid leasingavtalets inledningsdatum.
Nyttjanderättstillgången värderas initialt till
anskaffningsvärde, vilket består av leasingskuldens
ursprungliga värde med tillägg för leasingavgifter som
betalats vid eller före inledningsdatumet plus
eventuella initiala direkta utgifter. Nyttjanderättstillgången skrivs därefter av linjärt från inlednings-

datumet till det tidigare av slutet av den tillgångens
nyttjandeperiod och leasingperiodens slut.
Leasingskulden värderas initialt till nuvärdet av de
framtida leasingavgifter som inte har betalts vid
inledningsdatumet. Leasingavgifterna diskonteras i första
hand med leasingavtalets implicita ränta. Om denna
räntesats inte lätt kan fastställas används koncernens
marginella låneränta.
Leasingskulden värderas till upplupet anskaffningsvärde
med effektivräntemetoden. Leasingskulden omvärderas om
de framtida leasingavgifterna förändras till följd bland
annat av ändringar i ett index eller ett pris. När leasingskulden omvärderas på detta sätt görs en motsvarande
justering av nyttjanderättstillgångens redovisade värde.
Koncernen har valt att inte redovisa nyttjanderättstillgångar och leasingskulder för leasingavtal som har en
leasingperiod på 12 månader eller mindre eller underliggande tillgångar av lågt värde. Leasingavgifter för dessa
leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasing
perioden.
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Not 1

balansräkningen, undantagen från detta anges nedan.

Segmentrapportering/divisionsrapportering
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som
överensstämmer med den interna rapportering som
lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren,
vilken är den funktion som ansvarar för tilldelning av
resurser och bedömning av rörelsesegmentens
resultat. I koncernen har denna funktion identifierats
som verkställande direktören i RISE.

Vid övergången värderades leasingskulderna till nuvärdet av
de återstående leasingavgifterna, diskonterade med
koncernens marginella låneränta per 1 januari 2019.
Nyttjanderättstillgången värderades till ett belopp som
motsvarar leasingskulden, justerat för förutbetalda
leasingavgifter och således har ingen effekt påverkat eget
kapital.

Segmenten överensstämmer med divisionerna och
beskrivning av dessa finns på sidan 5. Resultatmåttet
styrelsen följer upp är rörelseresultatet.
Ingen enskild kund i koncernen står för mer än 10
procent av intäkterna. 19 procent av intäkterna
kommer från utlandet. Anläggningstillgångarna finns
huvudsakligen i Sverige.

Not 2
Transaktioner med närstående
Svenska staten äger 100 procent av RISE AB. Utöver
affärsmässiga transaktioner, som skett på
marknadsmässiga villkor mellan bolag inom
koncernen har inga transaktioner med närstående
skett.

Koncernen har valt att tillämpa följande praktiska lösningar:
Tillämpat en enda diskonteringsränta på 2% för samtliga
leasingavtal då de har någorlunda liknande egenskaper.
Nyttjanderättstillgångar och leasingskulder har inte
redovisats för leasingavtal för vilka leasingperioden
avslutas om 12 månader eller tidigare (korttidsleasingavtal).
Gjort bedömningar i efterhand vid fastställandet av
leasingperioden om avtalet innehåller möjligheter att
förlänga eller säga upp leasingavtalet.
Vid övergången till IFRS 16 redovisade koncernen
nyttjanderättstillgångar på 691 Mkr och leasingskulder på
666 Mkr, varav 127 Mkr är kortfristiga leasingskulder.
Skillnaden mellan tillgångar och skulder beror på
förutbetalda leasingbetalningar, uppgående till 25 Mkr, som
redovisades som tillgång 31 december 2018, vilka 1 januari
2019 läggs till nyttjanderättstillgångarna.

Not 3
Verkligt värde för finansiella instrument
Koncernen har placeringar i kortfristiga och
långfristiga finansiella tillgångar, bestående av
räntebärande värdepapper, vilka är värderade till
marknadsvärdet på balansdagen.
Kortfristiga räntebärande värdepapper uppgår på
balansdagen till 12 Mkr och långfristiga till 61 Mkr.

Not 4
Effekter av övergången till IFRS 16 - Leasingavtal
Vid övergången till IFRS 16 har koncernen valt att
tillämpa den förenklade övergångsmetoden och
kommer inte att räkna om jämförelsetalen. Dess
innebörd och effekter på koncernen beskrivs nedan.

Belopp i Mkr

2019-01-01

Operationella leasingåtaganden per 31 december 2018
enligt upplysning i årsredovisningen

717

Avgår korttidsleasing/mindre värde

-11

SUMMA

706

Tillkommer rimligt säkra förlängningsperioder
Förutbetalda leasingavgifter

34
-25

Diskontering

-49

LEASINGSKULD 1 JANUARI 2019

666

I balansräkningen per den 31 mars 2019 redovisades
nyttjanderättstillgångar uppgående till 660 Mkr och
leasingskuld på 637 Mkr, vilka framgår på separata rader i
koncernens balansräkning i sammandrag.

Tidigare klassificerade koncernen leasingavtal
som operationella eller finansiella leasingavtal
baserat på huruvida leasingavtalet överförde de
betydande risker och förmåner som ett ägande av
den underliggande tillgången medför till
koncernen. Enligt IFRS 16 redovisar koncernen
nyttjanderättstillgångar och leasingskulder för de
flesta leasingavtal, dvs. leasingavtalen ingår i
14
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Alternativa nyckeltal

Effekter i resultaträkning och kassaflöde framgår i
tabellerna nedan.
IFRS 16 är enligt gällande regelverk och IAS 17 enligt
tidigare, vilket är jämförbart med föregående års
rapporterade värden.

I enlighet med riktlinjer, från ESMA (European
Securities and Markets Authority), avseende
redovisning av alternativa nyckeltal, redovisas här
definition och avstämning av alternativa nyckeltal för
RISE. Riktlinjerna innebär utökade upplysningar
avseende de finansiella mått som inte definieras i
IFRS. De nyckeltal som framgår nedan är redovisade i
bokslutskommunikén. De används för intern styrning
och uppföljning. Eftersom inte alla företag beräknar
finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid
jämförbara med mått som används av andra företag.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
Jan-mar 2019
Mkr
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Avskrivningar på nyttjanderätter
Rörelsens övriga kostnader
Resultat från andelar i
intresseföretag

IFRS 16

Justering

IAS 17

885

885

8

8

-32

-32

0

-852

33

-885

0
9

1

8

Finansiella poster - netto

-1

-3

2

RESULTAT FÖRE SKATT

8

-2

10

-1

0

-1

7

-2

9

RÖRELSERESULTAT

Inkomstskatt
PERIODENS RESULTAT

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättning.

0

Soliditet
Eget kapital på balansdagen i procent av
balansomslutningen.
För jämförelse med föregående år har även 2019 års
nyckeltal räknats enligt IAS 17 vilket är tidigare års
regelverk för leasingavtal.

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG
Jan-mar 2019
Mkr
Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändring av
rörelsekapital

IFRS 16

Justering

55

IAS 17
55

Förändring av rörelsekapital

154

29

125

KASSAFLÖDE FRÅN DEN
LÖPANDE VERKSAMHETEN

209

29

180

Koncernen
Rörelseresultat
Nettoomsättning
Rörelsemarginal %

Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

-27

-27

Jan-mar

Jan-mar

Jan-mar

2019

2019

2018

Helår
2018

IFRS 16

IAS 17

IAS 17

IAS 17

9

8

-11

34

885

885

681

3 066

1,0%

0,9%

-1,6%

1,1%

Eget kapital

1 000

1 002

974

991

-56

-29

-27

Balansomslutning

3 754

3 119

2 685

3 064

PERIODENS KASSAFLÖDE

126

0

126

Soliditet %

26,6%

32,1%

36,3%

32,3%

Likvida medel vid periodens början

720

720

Likvida medel vid periodens slut

846

846

Utdelningspolicy
Enligt bolagsordningen för moderföretaget är syftet med
verksamheten att vara vinstdrivande, men inte att lämna
utdelning till aktieägaren.
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Kommande ekonomisk information
Delårsrapport januari–juni 2019

15 augusti

2019

Delårsrapport januari-september 2019
Bokslutskommuniké 2019

31 oktober 2019
14 februari 2020

Styrelsen har vid sammanträde den 25 april 2019 uppdragit till verkställande direktören Pia Sandvik att underteckna
denna delårsrapport.
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 april 2019

Pia Sandvik
Vd och koncernchef

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

För ytterligare information:
Pia Sandvik, vd
telefon: +46 (0)10-516 62 81
e-post: pia.sandvik@ri.se
Jonas Fogelberg, finansdirektör
telefon: +46 (0)10 516 56 10
e-post: jonas.fogelberg.ri.se

RISE Research Institutes of Sweden AB
www.ri.se
info@ri.se
Org. nr 556464-6874. Styrelsens säte är i Göteborg
Tel: +46 (0)10-516 62 80
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Awitar

Automotive Wireless Test and Research Facility, är en test- och utvecklingsanläggning för
trådlösa kommunikationssystem.

Euro NCAP

Ett europiskt utvärderingsprogram för nya bilar. För att värdera bilarnas
säkerhetsprestanda används ett femstjärnigt betygsystem.

RISE AB

RISE Research Institutes of Sweden AB är sedan 25 juni 2018 moderbolag i RISE-koncernen.

Strategiska
innovationsprogram

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar sjutton strategiska i innovationsprogram
inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige.

SK-medel

Strategiska kompetensmedel fördelade enligt fördelningsmodell.

Strukturmedel

Strategiska kompetensmedel fördelade till specifikt projekt.

Swerea

Swerea AB, tidigare intressebolag till RISE AB med en ägarandel på 42,77 procent. Förvärvades
av RISE AB den 1 oktober 2018.

Årsanställda

Medelantal anställda under året beräknat som närvarotid och frånvarotid (exklusive viss kortsamt långtidsfrånvaro) dividerat med normalarbetstid för en heltidsanställd.
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RISE – Sveriges forskningsinstitut
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med
företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart
samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett
oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och
demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

