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Vi ser fortsatt stort behov av våra tjänster vilket leder till ökad tillväxt i tredje kvartalet. Lönsamheten
har varit svag men visar en resultatförbättring jämfört med föregående år.
Väsentliga händelser juli–september 2019

Finansiell utveckling juli-september 2019
• Nettoomsättningen ökade med 24 procent till 719
Mkr (580). Rensat från effekten av förvärv är
ökningen 7 procent.
• Rörelseresultatet var -37 Mkr (-41) vilket gav en
rörelsemarginal på -5,1 procent (-7,1).

•

Forskningsstiftelsen MISTRA har beslutat att anslå 70
miljoner kronor till ett forskningsprogram om minskad
exponering för farliga kemikalier. RISE del i SafeChem
är att hjälpa till att fram processer och produkter.

•

RISE har fått i uppdrag av BAM, Bundesanstalt für
Materialforschung und –prüfung, att genomföra ett
stort antal provningar och jämförande provningar i
syfte att utvärdera provmetoder som används vid
marknadskontroller för ekodesign- och
energimärkningsförordningar.

•

Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland har
beviljat ”Innovationsplattform Bioraffinaderi”
finansiering. Projektet som sträcker sig över tre år och
har en budget på 35 miljoner syftar till att öka antalet
utvecklade nya idéer inom bioraffinaderiets
värdekedjor för små och medelstora företag och göra
resan från idé till färdig produkt/tjänst snabbare.

• Periodens resultat uppgick till -30 Mkr (-35).

Finansiell utveckling januari-september 2019
• Nettoomsättningen ökade med 26 procent till 2 528
Mkr (2 014). Rensat från effekten av förvärv är
ökningen 8 procent.
• Rörelseresultatet var -2 Mkr (-32) vilket gav en
rörelsemarginal på -0,1 procent (-1,6).
• Periodens resultat uppgick till -1 Mkr (-30).

Fördelning av nettoomsättning

”I Sverige leder RISE framtagandet av en

nationell handlingsplan: AI-agendan”

Nyckeltal

Jul-sep

Jul-sep

Jan -sep

Jan -sep

Helår

2019

2018

2019

2018

2018

719
24%

580
10%

2 528
26%

2 014
7%

3 066
14%

Rörelseresultat
Periodens resultat
Likvida medel
Eget kapital
Balansomslutning

-37
-30
693
993
3 674

-41
-35
532
951
2 620

-2
-1
693
993
3 674

-32
-30
532
951
2 620

34
11
720
991
3 064

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

27,0%
32,4%

36,3%

27,0%
32,4%

36,3%

32,3%

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

-5,1%
-5,3%

-7,1%

-0,1%
-0,2%

-1,6%

1,1%

Årsanställda
Kvinnor/män %

2 604
39/61

2 159
37/63

2 604
39/61

2 159
37/63

2 236
36/64

Koncernen (belopp i Mkr)
Nettoomsättning
Förändring nettoomsättning jämfört med föreg. år

*) Beräkning av nyckeltal visas under alternativa nyckeltal på sidan 15.
Omslagsbilden: Kemigruppen på RISE Processum i Örnsköldsvik. Satsningen ”Innovationsplattform Bioraffinaderi” syftar till att öka antalet utvecklade nya idéer inom
bioraffinaderiets värdekedjor.
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Det tredje kvartalet har präglats av ett stort fokus på möjligheterna att accelerera omställningen till ett
klimatneutralt och fossilfritt samhälle. Här har RISE unika förutsättningar att spela en avgörande roll
genom att omsätta vetenskap till handling där både samhälle och näringsliv involveras. Ett bidrag till
omställningen till hållbara material och cirkulära produktionsprocesser är vårt nya affärs- och
innovationsområde Materialomställning som nu är etablerat.
I framtiden kommer strategiska agendor för branschomställning och omställning på systemnivå att bli allt viktigare.
Vi ser över möjligheterna att öka RISE ambitioner och insatser
på området och har startat en kunskapsplattform inom RISE för
accelererad klimatomställning.
Affärsområdet Materialomställning ska bidra till en omställning
av materialanvändning mot de globala hållbarhetsmålen, bidra
till att Sverige behåller sin världsledande position och till
lönsamma cirkulära företag och cirkulära affärsmodeller. Tre
fokusområden är nu definierade; cirkulär omställning,
materialekosystem och framtida materialproduktion.
Staten viktig för klimatomställningen
I Sverige står industrin för drygt 30 procent av de fossila
utsläppen, där framställning av järn och stål, cement,
raffinaderiprodukter och kemikalier orsakar den största delen.
I rapporten Statens roll för klimatomställning i processindustrin
har RISE tillsammans med Chalmers och Internationella
handelshögskolan i Jönköping identifierat möjligheter och
utmaningar som processindustrin står inför. För att nå
betydande utsläppsminskningar krävs nya och mer radikala
process- och tekniklösningar och väl utformade styrmedel som
kan stimulera både efterfrågan på produkterna och en
omfattande omställning av industrin.

”Vi omsätter vetenskap till handling där både

samhälle och näringsliv involveras ”
Testbäddar för europeisk konkurrenskraft
RISE har i flera sammanhang argumenterat för behovet av en
gemensam testbäddsstrategi inom EU, Testbed Europe.
Intresset för frågan har ökat inom EU-kommissionen och under
det tredje kvartalet blev jag inbjuden till två olika konferenser
för att tala om hur Testbed Europe skulle kunna bidra till att
stärka Europas konkurrenskraft; den 4 juli vid en konferens om
hur Europas produktivitet och tillväxt kan stärkas arrangerad
av European Political Strategy Center, EU-kommissionens egen
tankesmedja; den 25 september vid Research and Innovation
Days som arrangerades av EU-kommissionen. RISE budskap
var vid båda dessa tillfällen att en gemensam strategi behövs
för att kartlägga de testbäddar som finns, säkerställa att småoch medelstora företag får tillgång till testmiljöerna samt att
finansiering av testbäddar behövs från EU i nivå med vad man
idag spenderar på forskningsinfrastruktur.

Nästa steg i arbetet med färdplanen är att ge underlag för
inspel till forskningspropositionen.
På temat ”En svensk Life Science-strategi - hur ska den möta
hälsoutmaningar och stärka vår konkurrenskraft?” tog RISE på
sig värdskapet för en diskussion om prioriterade aktiviteter
kopplade till kommande Life Science-strategi. Almedalsworkshopen som inleddes av regeringens Life Sciencesamordnare Jenni Nordborg, samlade såväl branschen som
beslutsfattare. Nästa steg är att ta vara på det punktprogram
på prioriterade aktiviteter som workshopen identifierade för
en stark Life Science-sektor.
I Almedalen lyfte vi också frågan om artificiell intelligens där
teknikutvecklingen samlar allt större investeringar världen
över. I Sverige leder RISE framtagandet av en nationell
handlingsplan: AI-agendan. Sex arbetsgrupper bestående av
teknikledare från universitetsvärlden, näringslivet och offentlig
sektor jobbar med att ta fram konkreta förslag som lämnas till
regeringen under fjärde kvartalet.
RISE går in som ägare i MoRe Research
Vår vision är att Norrlandskusten ska bli ett centrum i
världsklass för forskning och utveckling inom pappers-, massaoch bioraffinaderiindustrin. Under kvartalet har vi arbetat med
att slutföra en affär som innebär att RISE köper 60 procent av
aktierna i bolaget MoRe Research som är en mycket
kvalificerad aktör inom området. Köpet som genomfördes efter
periodens utgång innebär att MoRe Research AB blir ett delägt
dotterbolag till RISE inom division Bioekonomi.
Ekonomisk utveckling
Tredje kvartalet visade på en fortsatt stark tillväxt.
Omsättningen var betydligt högre än samma period i fjol, vilket
är ett bevis på att det finns ett stort behov av den typ av
tjänster RISE kan erbjuda. Resultatmässigt fortsätter den
positiva trenden då kvartalet var bättre än föregående år.

RISE driver på och tar initiativ
Under Almedalsveckan arrangerade och medverkade RISE i en
stor mängd evenemang med fokus på visionen om ett smartare
hållbart samhälle. Seminariet om färdplanen för en uppkopplad
industri, ”Nya teknologier för industrin”, blev både välbesökt
och uppskattat. Medverkade på scen gjorde bland andra
Ericsson, ABB och Scania som underströk vikten av en
gemensam färdplan för Sverige.

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 leder arbetet för utvecklingen av digital infrastruktur
för framtidens mobilitet. En väl fungerande och
sammanhållen digital infrastruktur är helt kritisk för att
kunna stödja utrullningen av framtidens autonoma fordon,
dynamiska miljözoner och effektiva transportsystem. I ett
nytt strategiprojekt, ”Snabb och effektiv implementering av
digital infrastruktur”, kommer en plattform att skapas för
att underlätta kompetensöverföring och samarbeten
mellan relevanta aktörer inom området. Målet är att ta fram
gemensamma strategier, forskningsagendor och färdplaner
inom digital infrastruktur för mobilitet. Projektet bygger på
en tidigare förstudie och har finansierats från Strategiska
innovationsprogrammet Drive Sweden och Trafikverket.
Energi och biobaserad ekonomi
Projektet ”BioLi 2.0 Från lignin till biobaserade drivmedel
och kemikalier” har syftat till att hitta ersättare för fossila,
petroleumbaserade produkter. Fokus har legat på att
utveckla processer för framställning av drivmedel och
kemikalier baserade på förnybart lignin. Ett av de mer
intressanta resultaten är en ny, skalbar, process för
framtagande av luktfritt lignin. Projektet har samlat företag,
forskningsinstitut och akademi och har letts av RISE.

Hälsa och Life Science
Nordic Life Science Days arrangeras årligen av Sweden Bio och
samlar över 1 000 representanter. På årets konferens i Malmö
och Köpenhamn 10–12 september gjorde RISE en större satsning
för att öka vår synlighet inom branschen. Experter inom bland
annat läkemedelsutveckling och medicinteknik deltog i en RISEmonter, gjorde företagspitcher, höll i seminarier och genomförde
ett antal partnermöten. Målet var att stärka kunskapen om RISE
roll som innovationspartner inom Life Science och bidra till nya
partnerskap och samverkansprojekt.
Materialomställning
Tre fokusområden för det nya affärsområdet Materialomställning
är nu definierade och beslutade; cirkulär omställning,
materialekosystem och framtida materialproduktion (för
tillämpning).
En ny accelerator för cirkulära startups har startats i Stockholm.
För att nå klimatmålen måste fler företag bygga på cirkulära
affärsmodeller. RISE samarbetar med Danske Bank, WeWorks
och Katapult för att stötta svenska start-ups ambitioner att
kombinera hållbarhet med lönsamhet. Danske Bank lanserar
acceleratorprogrammet och RISE stöttar i urval och
kompetensutveckling av företagen. Syftet är att få fler cirkulära
startups att växa med lönsamhet.

Mobilitet
När allt fler elbilar rullar ut på marknaden blir kapacitetsfrågan
central. I det nya projektet "Elbilsladdning i elnätsperspektiv"
kommer man att, med stöd av matematisk optimering, studera
vilken potential som finns i att styra elbilsladdning och andra
hushållstjänster på ett optimalt sätt. Projektet kommer även att
definiera vid vilka nivåer av elbilsladdning och förnybar
elproduktion problem uppstår i elnätet. Målet är ett komplett
system-av-system som minimerar påverkan på elnätet och
främjar elbilens roll i samhället. RISE leder projektet som
finansieras av Energimyndigheten.

Hållbara städer och samhällen
RISE deltog som talare och paneldeltagare i ett kund- och
partnerevent om ”A working Lab” - Sveriges mest
intelligenta kontorshus. Ett unikt byggprojekt med
innovation som motor. Under hela byggprojektet har RISE
varit aktiva i utvecklingen av innovationer för framtidens
kontor. Bland annat i utvärdering av akustiska egenskaper
och fuktsäkerhet i nya hybridkonstruktioner, smarta
energisystem som bygger på lagring samt hur datadelning
ska ske. Nu flyttar vi in i kontoret vilket ger möjlighet att
följa upp och utveckla fler funktioner i huset i olika projekt.
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Bioekonomi

Material och produktion

Nettoomsättning 311 Mkr – Årsanställda 281
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 347 Mkr – Årsanställda 301
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 373 Mkr – Årsanställda 368
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 405 Mkr – Årsanställda 443
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 453 Mkr – Årsanställda 460
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 593 Mkr – Årsanställda 550
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-september 2019.
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Tredje kvartalet i korthet
Smartare navigering av fartyg för ökad säkerhet
Forskningsprojektet Prepare Ships som leds av RISE ska
utveckla ett navigeringssystem som genom maskininlärning
förutser andra fartygs positioner. Detta minskar risken för
kollisioner och möjliggör effektivare navigering. Förutom
minskad risk för kollisioner ska systemet bidra till
energieffektivare manövrering vilket i sin tur minskar
utsläpp och negativ klimatpåverkan. Projektet som samlar
aktörer från Sverige, Norge och Tyskland har beviljats
finansiering via EU:s organ för satellitnavigering, GSA.
Fortsatt satsning på framtidens bioraffinaderi
Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland har
beslutat bevilja ”Innovationsplattform Bioraffinaderi”
finansiering. Projektet som sträcker sig över tre år och har
en budget på 35 miljoner syftar till att öka antalet
utvecklade nya idéer inom bioraffinaderiets värdekedjor för
små och medelstora företag och göra resan från idé till
färdig produkt/tjänst snabbare.
Provning säkerställer produkters miljömässiga prestanda
Genom standardiserade provningar säkerställs att nya och
framtida produkter håller den miljömässiga prestanda som
krävs enligt europeiska ekodesign- och energimärkningsförordningar. Nu har RISE fått ett förnyat uppdrag av
Energimyndigheten och ska under minst två år genomföra
provningar, teknisk dokumentationskontroll och
utredningar av värmepumpar, vedpannor med
ackumulatortank, pelletspannor, braskaminer, cirkulationspumpar, ventilation FTX, solcellmoduler, radiatorer och
golvvärme. Inom detta uppdrag bidrar RISE även till
utformningen och revidering av europeiska ekodesign- och
energimärkningsförordningar genom att bidra med expertis
inom området.

Beslutsstöd för automation vid flexibel produktion
Många fordonstillverkare och deras underleverantörer ser
ett ökat behov av flexibel tillverkning. Projektet
SWEDPROD, som avslutades i april, har i samarbete med
projektet EDIG publicerat guidelines för de steg som ett
företag behöver ta för att välja en automationslösning.
Beslutsstödet, som hanterar både ergonomi, effektivitet
och ekonomi bygger på lärdomar ifrån det nationella
programmet ”Produktionslyftet”. Projektet finansierades av
Vinnova.
RISE medlem i nytt kompetenscentrum för batterier
Elektrifieringen av fordon ställer krav på tillgång till lätta,
billiga, säkra och miljövänliga batterier med hög
energilagringsförmåga. Det kräver ett långsiktigt och
tvärfunktionellt arbetssätt där universitet, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer kan bedriva
forskning och utbildning i nära samarbete. I juni gav
Vinnova klartecken till ett nytt kompetenscentrum där RISE
ingår som fullvärdig medlem; Centrum för svenska batterier
- en allians för ultrahög funktionalitet (SweBAL). Uppsala
universitet står för projektledningen.

RISE leder nordisk satsning på elflyg
Nu lanseras en nordisk satsning för att driva på utvecklingen av
elflyg. Finansierat av Nordic Innovation (en organisation under
Nordiska ministerrådet) skapas en plattform där nordiska
aktörer samlas. I plattformen som projektleds av RISE ingår
nätverket NEA som ska organisera workshops och andra
evenemang för att bygga kunskap och relationer i Norden. I
nuläget har nätverket elva medlemmar. Fokus för arbetet riktas
mot att skapa en nordisk standard för elflygets infrastruktur,
utveckla teknologi för nordiskt klimat och skapa affärsmodeller
för att koppla samman regioner.
Forskningsprogram om minskad exponering för farliga
kemikalier
Forskningsstiftelsen MISTRA anslår 70 miljoner kronor till ett
forskningsprogram om minskad exponering för farliga
kemikalier. Konsortiet som lämnade in programförslaget
SafeChem består av forskare från RISE, IVL Svenska
Miljöinstitutet, Stockholms universitet, KTH, DTU i
Köpenhamn samt 12 företag och organisationer. Programmet
ska pågå under fyra år med möjlighet till förlängning. RISE del i
programmet handlar om att hjälpa industrin med att ta fram
processer och produkter där kemin bakom är hållbar och där
riskerna för människa och samhälle minimeras.
Projektet Staden som plattform växer
Projekt staden som plattform (CaaP) har som målbild att
möjliggöra datadelning och enkel flytt av tjänster mellan
svenska städer. Projektet ska också föreslå en nationell
förvaltningsmodell av minimiramverk samt relevanta
standarder och datamodeller. Nu har ytterligare åtta
kommuner anslutit sig vilket betyder att projektet i nuläget
samlar 18 kommuner. RISE bidrar bland annat med
projektledning och plattformsutveckling.

Samarbete för flourfria vallor inom skidsporten
RISE och Peak innovation leder projektet POPFREE Ski Goes
Global, vars mål är en fluorfri tävlingsskidåkning. Intressenter
från skidsporten i Europa samlades i augusti för att driva på
utfasningen av de hälso- och miljöfarliga högfluorerade ämnena
inom tävlingsskidåkningen. Projektet syftar till att identifiera
teknologier som kan möjliggöra snabb och exakt kontroll av
PFAS-innehåll på skidor. Tillsammans med nyckelaktörer från
internationell skidsport ska man definiera en gemensam
handlingsplan för utfasning av PFAS-baserad skidvalla i
tävlingsverksamhet.

Machine learning ska förutse miljöfarliga material
i fastigheter
RISE forskare inom byggnadsspecifik information och machine
learning har tidigare levererat underlag till den nationella
renoveringsstrategin som leds av Boverket och Energimyndigheten. Nu har ytterligare medel beviljats till ett
forskningsprojekt som syftar till att förutse förekomst av
miljöfarliga material i fastigheter med stöd av machine learning
och information från miljöinventeringar. Det nya projektet
finansieras av SSF Stiftelsen för strategisk forskning.
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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) i
kompetensutvecklingsprojekt, strategiska initiativ och samverkansprojekt och 82 MSEK (99) för driftmedel till koncernens
ledningsfunktion, verksamhetsutveckling och strukturutveckling (strukturmedel och integrationsmedel).

Ingenjören Elvira Lindeblom öppnar porten till RISE klimatkammare och testanläggning i Borås som används för att testa bland
annat luftvärmepumpar. Foto: David Lagerlöf
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Omsättning och resultat
Juli – september 2019
Koncernens nettoomsättning under tredje kvartalet uppgick
till 719 Mkr (580) vilket gav en ökning med 24 procent
jämfört med föregående år. Ökningen är delvis kopplad till
förvärv och rensat från dessa var tillväxten 7 procent.
Samtliga divisioner utom Samhällsbyggnad har bidragit till
den ökade omsättningen.
Koncernens rörelseresultat uppgick till -37 Mkr (-41).
Resultatmässigt är tredje kvartalet normalt ett svagt kvartal
på grund av semestermånader. Förändringen av IFRS 16 har
påverkat rörelseresultatet positivt med 1 Mkr och försäljning
av aktier i intressebolag har ökat övriga intäkter med 3 Mkr.
Resultatandelar från intresseföretag uppgick till 1 Mkr (-3).
Finansnettot uppgick till -1 Mkr (0). Införandet av IFRS 16 har
påverkat finansnettot negativt med 2 Mkr. Skatt på
periodens resultat var 8 Mkr (6). Periodens resultat uppgick
till -30 Mkr (-35). Nettoeffekten på periodens resultat på
grund av IFRS 16 var -1Mkr.
Januari – september 2019
Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 2 528
MSEK (2 014) vilket är en ökning med 26 procent jämfört
med föregående år. Justerat från förvärv är ökningen 8
procent och samtliga divisioner har haft ökad tillväxt.
Rörelseresultat uppgick till -2 MSEK (-32). En
tilläggsköpeskilling avseende försäljning av dotterbolag
2008 samt försäljning av aktier i intressebolag har påverkat
övriga intäkter positivt med 16 Mkr. Resultatandelar från
intresseföretag uppgick till 0 MSEK (0). Införandet av nya
regelverket för hantering av leasingavtal, IFRS 16, har
inneburit en positiv påverkan på rörelseresultatet med 4
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 för perioden uppgick till -2 MSEK (-6).
Införandet av IFRS 16 har påverkat finansnettot negativt
med -9 Mkr. Skatt på periodens resultat var 3 MSEK (8).
Periodens resultat uppgick till -1 MSEK (-30).

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring
av rörelsekapital uppgick till 226 Mkr (130) för perioden
januari - september. Kassaflödet efter investerings- och
finansieringsverksamheten uppgick till -27 Mkr (11). För
information om påverkan i kassaflödet på grund av
införandet av IFRS 16, se not 4 på sid 15. Koncernens
investeringar uppgick till 118 Mkr (84) varav investeringar i
materiella och immateriella anläggningstillgångar var 96 Mkr
(70) respektive 20 Mkr (14).

till rörlig ränta. Räntebärande skulder har under året minskat
genom amortering med 105 Mkr. Det egna kapitalet uppgick till
993 Mkr (951) och soliditeten till 27,0 % (36,3). Likvida medel
uppgick på balansdagen till 693 Mkr (532).

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.
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
Den 23 oktober 2019 förvärvade RISE AB 60 procent av
aktierna i MoRe Research Örnsköldsvik AB. Köpeskillingen
uppgick till 9 Mkr. Inga övriga väsentliga händelser har
inträffat efter periodens utgång.

Moderbolaget
Verksamhetsöverlåtelse av koncernbolag till RISE AB gjordes
den 1 september 2018. Överlåtelserna har påverkat
nettoomsättningen med 372 Mkr och rörelseresultatet med
1 Mkr jämfört med föregående år.
Nettoomsättningen för moderbolaget uppgick för tredje
kvartalet till 488 Mkr (378) och för perioden till 1 725 Mkr (1
215). Moderbolagets rörelseresultat för tredje kvartalet
uppgick till -33 Mkr (-30) och för perioden till -36 Mkr (-46).
Resultat från finansiella poster för uppgick till 2 Mkr (-6) för
perioden. Skatt på periodens resultat var 0 Mkr (0).
Periodens nettoresultat uppgick till -34 Mkr (-52).
Moderbolagets egna kapital var 454 Mkr (451) och
likvida medel uppgick till 278 Mkr (288).

Räntebärande skulder på balansdagen uppgick till 805
Mkr (222) varav 605 Mkr är leasingskulder uppkomna
genom införandet av IFRS 16. Lån till kreditinstitut
förfaller under perioden 2019–2029. Skulderna löper
8
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Resultaträkning i sammandrag – Koncernen
Not

Jul-sep

Jul-sep

Jan-sep

Jan-sep

Helår

2019

2018

2019

2018

2018

719

580

2 528

2 014

3 066

10

7

38

20

22

-767

-625

-2 568

-2 066

-3 044

1

-3

0

0

-10

-37

-41

-2

-32

34

-1

0

-2

-6

-9

-38

-41

-4

-38

25

8

6

3

8

-14

PERIODENS RESULTAT

-30

-35

-1

-30

11

Moderföretagets aktieägare

-32

-34

-9

-34

2

2

-1

8

4

9

-89

-93

-25

-93

7

364 000

364 000

364 000

364 000

364 000

Belopp i Mkr
Nettoomsättning

1

Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader

4

Resultat från andelar i intresseföretag
RÖRELSERESULTAT

Finansiella poster - netto

4

RESULTAT FÖRE SKATT

Inkomstskatt

4

Innehav utan bestämmande inflytande

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

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

Rapport över totalresultat – Koncernen
Belopp i Mkr
PERIODENS RESULTAT

Jul-sep

Jul-sep

Jan-sep

Jan-sep

Helår

2019

2018

2019

2018

2018

-30

-35

-1

-30

11

-1

0

3

2

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

-1

0

3

2

1

SUMMA TOTAL RESULTAT FÖR PERIODEN

-31

-35

2

-28

12

-33

-34

-6

-32

3

2

-1

8

4

9

SUMMA TOTALRESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL:
Moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
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Balansräkning i sammandrag – Koncernen
Belopp i Mkr

Not

2019-09-30

2018-09-30

2018-12-31

85

42

66

1 019

956

1 040

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Nyttjanderättstillgångar

4

Finansiella tillgångar

625
118

167

96

1 847

1 165

1 202

Upparbetade ej fakturerade intäkter

644

506

495

Kundfordringar

302

247

451

Övriga kortfristiga fordringar

188

170

196

Kassa och bank

693

532

720

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

1 827

1 455

1 862

SUMMA TILLGÅNGAR

3 674

2 620

3 064

926

897

932

67

54

59

993

951

991

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

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

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Långfristiga leasingskulder

4

478

Övriga långfristiga skulder och avsättningar

272

268

289

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER

750

268

289

KORTFRISTIGA SKULDER
Kortfristiga leasingskulder

4

127

Övriga kortfristiga skulder

1 804

1 401

1 784

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER

1 931

1 401

1 784

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

3 674

2 620

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

Summa

Innehav utan
bestämmande
inflytande

Summa eget
kapital

2

428

0

500

930

50

980

-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

Transaktioner med innehavare utan
bestämmande inflytande
Nedströms fusion av moderbolag

34

-428

IB PER 1 JANUARI 2019

36

0

0

Årets resultat
Årets övrigt totalresultat
UB PER 30 SEPTEMBER 2019

394

0

896

932

59

991

-9

-9

8

-1

3

0

3

926

67

993

3
36

0

3

-1

887

0

Kassaflödesanalys i sammandrag – Koncernen
Jul-sep

Jul-sep

Jan-sep

Jan-sep

Helår

2019

2018

2019

2018

2018

13

-14

154

38

162

Förändring av rörelsekapital

177

162

72

92

94

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

190

148

226

130

256

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-40

-21

-118

-84

-13

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-39

-7

-135

-35

-44

PERIODENS KASSAFLÖDE

111

120

-27

11

199

Likvida medel vid periodens början

582

412

720

521

521

Likvida medel vid periodens slut

693

532

693

532

720

Belopp i Mkr

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital
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Resultaträkning i sammandrag – Moderbolaget
Jul-sep

Jul-sep

2019

2018

2019

2018

2018

488

378

1 725

1 215

1 950

0

5

13

12

15

Rörelsens kostnader

-521

-413

-1 774

-1 273

-1 971

RÖRELSERESULTAT

-33

-30

-36

-46

-6

1

0

2

-6

-7

-32

-30

-34

-52

-13

Belopp i Mkr
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Finansiella poster
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

Jan-sep

Jan-sep

Helår

Bokslutsdispositioner

0

0

0

0

-2

Skatt på årets resultat

0

0

0

0

0

-32

-30

-34

-52

-15

PERIODENS RESULTAT

Balansräkning i sammandrag – Moderbolaget
2019-09-30

2018-09-30

2018-12-31

50

22

31

Materiella anläggningstillgångar

507

517

536

Finansiella anläggningstillgångar

503

357

494

1 060

896

1 061

Upparbetade ej fakturerade intäkter

478

420

370

Kundfordringar

197

156

285

Övriga kortfristiga fordringar

146

152

136

Kassa och bank

278

288

149

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

1 099

1 016

940

SUMMA TILLGÅNGAR

2 159

1 912

2 001

Bundet eget kapital

109

109

109

Fritt eget kapital

345

342

379

SUMMA EGET KAPITAL

454

451

488

Obeskattade reserver

39

33

39

Avsättningar

15

16

15

Kortfristiga skulder

1 651

1 412

1 459

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 159

1 912

2 001

Belopp i Mkr
TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL
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RISE-koncernen uppdelad på divisioner – Koncernen
Januari - september 2019

Januari - september 2018

NETTOOMSÄTTNING

RÖRELSERESULTAT

Bioekonomi

311

-17

-5,5%

Biovetenskap och material

373

-11

ICT

453

Material och produktion *

347

Samhällsbyggnad **
Säkerhet och transport

Belopp i Mkr
DIVISION

SUMMA DIVISIONER
Ofördelade gemensamma
kostnader/elimineringar

RÖRELSERESULTAT

RÖRELSEMARGINAL

303

-10

-3,3%

-2,9%

311

-22

-7,1%

6

1,3%

426

-3

-0,7%

5

1,4%

-

-

-

405

-22

-5,4%

393

-7

-1,8%

593

6

1,0%

558

-4

-0,7%

2 482

-33

-1,3%

1 991

-46

-2,3%

46

31

23

14

Resultatandel intressebolag
TOTALT KONCERNEN

RÖRELSENETTOMARGINAL OMSÄTTNING

0
2 528

0

-2

-0,1%

2 014

-32

-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 4 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
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.
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. 21 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.

Not 3
Verkligt värde för finansiella instrument
Koncernen har placeringar i långfristiga finansiella
tillgångar, bestående av räntebärande värdepapper, vilka
är värderade till marknadsvärdet på balansdagen.
Långfristiga räntebärande värdepapper uppgår på
balansdagen till 73 Mkr.

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.
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.
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

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.

I balansräkningen per den 30 september 2019 redovisades
nyttjanderättstillgångar uppgående till 625 Mkr och
leasingskuld på 605 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
balansräkningen, undantagen från detta anges nedan.
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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.
KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
Jan-sep 2019
Mkr
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Avskrivningar på nyttjanderätter
Rörelsens övriga kostnader

IFRS 16

Justerat
IFRS 16

IAS 17

2 528

2 528

38

38

-94

-94

0

-2 474

98

-2 572

Resultat från andelar i
intresseföretag

0

RÖRELSERESULTAT

-2

4

-6

Finansiella poster - netto

-2

-9

7

RESULTAT FÖRE SKATT

-4

-5

1

3

1

2

-1

-4

3

Inkomstskatt
PERIODENS RESULTAT

0

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.
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättning.
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.
Alternativa nyckeltal

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG
Jan-sep 2019
Mkr
Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändring av
rörelsekapital
Förändring av rörelsekapital
KASSAFLÖDE FRÅN DEN
LÖPANDE VERKSAMHETEN

IFRS
16

Justerat
IFRS 16

IAS
17

154

88

66

72

0

72

226

88

138

Koncernen

-118

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-135

-118
-88
0

-47

PERIODENS KASSAFLÖDE

-27

-27

Likvida medel vid periodens början

720

720

Likvida medel vid periodens slut

693

693

Jul-sep

2019

2019

Jul-sep
2018

IFRS 16

IAS 17

IAS 17

Rörelseresultat

-37

-38

-41

Nettoomsättning

719

719

580

-5,1%

-5,3%

-7,1%

Jan-sep

Jan-sep

Jan-sep

2019

2019

2018

2018

IFRS 16

IAS 17

IAS 17

IAS 17

Rörelsemarginal %

Koncernen
Rörelseresultat

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Jul-sep

Helår

-2

-6

-32

34

Nettoomsättning

2 528

2 528

2 014

3 066

Rörelsemarginal %

-0,1%

-0,2%

-1,6%

1,1%

Eget kapital

993

997

951

991

Balansomslutning

3 674

3 073

2 620

3 064

Soliditet %

27,0%

32,4%

36,3%

32,3%

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
Bokslutskommuniké 2019

14 februari 2020

Styrelsen har vid sammanträde den 31 oktober 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 31 oktober 2019

Pia Sandvik
Vd och koncernchef

För ytterligare information:
Pia Sandvik, vd
telefon: +46 (0)10-516 62 81
e-post: pia.sandvik@ri.se
John Rune Nielsen, tf finansdirektör
telefon: +46 (0)10 516 55 39
e-post: johnrune.nielsen.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 50 00
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Granskningsrapport
Till styrelsen i RISE Research Institutes of Sweden AB
Org. nr 556464-6874
Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för
RISE Research Institutes of Sweden AB per den 30 september 2019 och den niomånadersperiod som slutade per
detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna
delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna
delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410
Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning
består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och
redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En
översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och
omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en
översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga
omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på
en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att
anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och
årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.
Stockholm den 31 oktober 2019
KPMG AB

Ingrid Hornberg Román
Auktoriserad revisor
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BAM

BAM, Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung är ett statligt tekniskt
forskningsinstitut med säte i Berlin som forskar inom material, teknik och säkerhet

CaaP

City as a Platform – CaaP – är ett innovationsprojekt som idag samlar 18 kommuner. Dessa
städer kommer att utforska, testa, implementera och samverka kring gemensamma IoTplattformar som stöd för samhällsnytta i städerna.

PFAS

Högflourerande ämnen som bland annat används för att bilda släta och vattenavvisande
ytor

RISE AB

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

SIS

Svenska Institutet för standarder

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.

SWEDPROD

Projekt finansierat av Vinnova med syfte att visa hur flexibel automation kan öka produktiviteten.

Swerea

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

System-av-system

Ett begrepp som avser ett system som sätts samman av ett mindre antal delsystem

Årsanställda

Medeltal anställda under året beräknat som närvarotid och frånvarotid (exklusive viss kort- samt
långtidsfrånvaro) dividerat med normalarbetstid för en heltidsanställd.
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Under Almedalsveckan i Visby arrangerade RISE 17 seminarier och två rundabordssamtal på det övergripande temat ”Samhälle 5.0 – visionen
om det smarta och hållbara samhället”. RISE trädgård på Korsgatan fungerade som en öppen mötes- och mingelplats och besöktes av 1425
personer under två dagar.

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 2 800 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.

