RISE Research Institutes of Sweden Holding AB

PERIODEN JANUARI-MARS 2018

Nyckeltal
Koncernen (belopp i MSEK)
Nettoomsättning

Jan-mar

Jan-mar

Helår

2018

2017

2017

681

667

2 696

Förändring nettoomsättning jämfört med föregående år %

2%

11%

9%

Rörelseresultat

-11

14

14

Periodens resultat

-6

15

27

Likvida medel

656

752

521

Eget kapital

974

976

980

Balansomslutning

2 685

2 624

2 518

Soliditet %

36,3%

37,2%

38,9%

Rörelsemarginal %

-1,6%

2,1%

0,5%

Årsanställda

2 159

2 050

2 041

Kvinnor/män %

36/64

35/65

36/64

Perioden januari-mars 2018
Omsättning och resultat
Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 681
MSEK (667) jämfört med motsvarande period
föregående år. Samtliga divisioner utom Bioekonomi
och Biovetenskap och material har haft ökad
omsättning.
Rörelseresultatet för perioden var -11 MSEK (14)
vilket gav en rörelsemarginal på -1,6 procent (2,1).
Rörelseresultatet är sämre än föregående år delvis
beroende på färre antal arbetsdagar, högre
korttidsfrånvaro samt lägre debiteringsgrad på grund
av många nyanställda under första kvartalet i år.

Väsentliga händelser
En process har startats för att fusionera moderbolaget
RISE Research Institutes of Sweden Holding AB med
dotterbolaget RISE Research Institutes of Sweden AB.
Ägarna till forskningskoncernen Swerea har tecknat
en avsiktsförklaring den 20 mars om att två
tredjedelar av Swerea-koncernen ska gå samman med
RISE. Målet är att förändringen ska vara genomförd
den 1 juli 2018.

Periodens resultat uppgick till -6 MSEK (15).

Fördelning av nettoomsättning
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VD HAR ORDET

Under första kvartalet skapade vi ytterligare förutsättningar för att stärka svensk industri och institutssektor
genom den avsiktsförklaring som tecknades med ägarna till forskningsinstitutet Swerea om ett sammangående med
RISE. Vi har även invigt och planerat för ett flertal nya test- och demonstrationsmiljöer för bland annat marin- ,
fordons- och vindkraftsindustrin.
Kraftsamling för fokuserad industriforskning
I slutet av mars tecknade ägarna till
forskningskoncernen Swerea en avsiktsförklaring som
innebär att två tredjedelar av Swereakoncernen går
samman med RISE och en tredjedel bildar det nya
institutet för gruv-, stål- och metallforskning.
Förändringen syftar dels till att stärka svensk
institutssektors förmåga inom bland annat
digitalisering, smart industri, produktionsteknik,
återvinning och materialutveckling, dels till att fokusera
metallforskningen för fossilfri produktion.

” Om två tredjedelar av Swerea går samman med
RISE, får vi ännu större potential att leverera
tvärfunktionella synergier. ”
Ny nationell arena för marin forskning och innovation
Genom ett nytt samarbete mellan fem starka
forskningsaktörer (Göteborgs universitet, Chalmers
tekniska högskola, Kungliga Tekniska Högskolan, IVL
Svenska Miljöinstitutet och RISE) med stöd av Lysekils
kommun, tas nu första steget i skapandet av en nationell
arena för marin forskning och innovation på
Kristinebergs marina forskningsstation i Bohuslän.
Centret kommer att erbjuda avancerad marin
infrastruktur samt testbäddar och
demonstrationsmiljöer, något som efterfrågas allt mer
av näringsliv och offentlig sektor.
Invigning av testanläggning för framtidens fordon
För att möta fordonsindustrins nya behov har RISE gjort
en betydande satsning och investerat i en ny
testanläggning i Borås. Awitar, Automotive Wireless
Test and Research Facility, har utarbetats i tätt
samarbete med svensk fordonsindustri. Resultatet är en
världsledande anläggning. RISE driver sedan tidigare
tillsammans med Chalmers testbanan AstaZero där
forskning och tester inom avancerad trafiksäkerhet
genomförs, framförallt med fokus på autonoma fordon.

Etablering av testcenter för den globala
vindkraftsindustrin
RISE och Skellefteå Kraft har beslutat att undersöka
förutsättningarna för att omvandla vindkraftsparken i
Uljabuouda till att även bli ett center för fullskaliga
tester av vindkraftsverk. Ambitionen med samarbetet är
att kunna erbjuda världens vindkraftsindustri fullskalig
testning, undersökning, verifiering och certifiering av
nya generationer vindkraftsverk och delsystem som
fungerar i kallt klimat.

Pia Sandvik
Vd och koncernchef
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SAMLAD KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS UTMANINGAR
Komplexa utmaningar kräver gränsöverskridande lösningar och ett tvärvetenskapligt perspektiv. Vi är
övertygade om att problem löses bäst genom att titta på dem från olika håll. Därför har vi samlat vår
innovationsinfrastruktur i fem utmaningsdrivna affärs- och innovationsområden: Digitalisering, Energi och
biobaserad ekonomi, Hållbara städer och samhällen, Hälsa och Life Science samt Mobilitet.
Genom RISE affärs- och innovationsområden erbjuder
vi både spets och bredd, nationella och internationella
innovationsnätverk och ett hundratal unika test- och
demonstrationsmiljöer. Som en oberoende innovationspartner samlar vi såväl expertkompetenser som olika
aktörer för tvärdisciplinära, hållbara lösningar i bred
samverkan. Vi kombinerar tillämpad forskning med
branscherfarenhet och samarbetar med näringsliv och
offentlig sektor, med små och stora bolag, i bilaterala
projekt och i stora konsortier.
Digitalisering
Vi har under kvartalet startat upp en ny satsning på
digitalisering av byggsektorn och har blivit medlem i
föreningen BIM Alliance – en förening som samlar
relevanta aktörer och arbetar för bättre samhällsbyggande med hjälp av digital strukturerad
informationshantering. Vi är bland annat partner i
projektet ”Uppkopplad byggplats” där fyra byggarbetsplatser är uppkopplade samtidigt som det dagliga
arbetet pågår. De medverkande aktörerna kommer att
testa och utvärdera digital teknik. Projektet ingår i
regeringens strategiska samverkansprogram
”Uppkopplad industri och nya material”.
RISE är partner i en serie heldagsseminarier om AI,
AIX4, med syftet att ta tillvara de fördelar och
möjligheter som AI erbjuder samt stärka upp kompetens
och svensk AI-forskning.
Energi och biobaserad ekonomi
Inom forskningsprogrammet The Bioeconomy Research
Programme 2018–2020 har vi startat ett konsortium
kring bioenergi och samproduktion av biodrivmedel och
biobaserade kemikalier. Konsortiet spänner över alla
relevanta delar inom RISE och finansieras tillsammans
med ett antal industriella parter.
Ett forskningsprojekt som syftar till att belysa
möjligheterna för produktion av så kallade elektrobränslen inom svensk massa-, kemi- och pappersindustri
har startat. Projektet utreder synergier mellan
produktionen av förnybara drivmedel och kemikalier
och möjlighet att samtidigt ta en mer aktiv roll på
elmarknaden. Intresset för konceptet har ökat de
senaste åren och projektet bidrar till att samla berörda
branscher till en möjlig ny värdekedja. RISE leder
industrikonsortiet som består av AkzoNobel Specialty
Chemicals, Södra Cell och BillerudKorsnäs. Projektet
stöds av Energimyndigheten.

Hållbara städer och samhällen
Innovationsplattformarna för projektet Hållbar
Stadsutveckling i Kiruna, Stockholm, Borås, Göteborg,
Lund och Malmö samlades för att dela praktiska
erfarenheter och lärdomar och ta del av nya forskningsresultat. Projektet finansieras av Vinnova och
koordineras av RISE.
RISE leder ett centralt projekt inom det Strategiska
Innovationsprogrammet, Internet of Things( IoT)
Sverige - ”Kartläggning av städernas IoT-plattformar”.
Målet är att ta fram rekommendationer för ett
nationellt ramverk för städers IoT-plattformar.
RISE inbjuds regelbundet att presentera sin forskning
vid nationella och internationella samhällsbyggnadskonferenser och events. Under kvartalet har vi bland
annat talat på invigningen av Älvrummet på Lindholmen,
"Årets bygge” på Cirkus i Stockholm och konferensen
”Smart Cities Connect” i Kansas City.
Hälsa och Life Science
RISE deltog på Sveriges nationella mötesplats
”Välfärdsteknologi och E-Hälsa” i Kista och arrangerade
ett dussin välbesökta föreläsningar, minievents och
workshops. I vår monter demonstrerade vi teknik mot
fallolyckor från projekt MotFall.
Under kvartalet har RISE även fått en central roll som
projektkoordinator i det Strategiska Innovationsprogrammet Medtech4Health, som verkar för fler
medicintekniska innovationer och att stärka den
medicinska industrin.
Mobilitet
Under kvartalet sjösattes ett samarbete för en
klimatsmart sjöfartssektor; Electromobility for Shipping.
Målet är bland annat att stärka marin innovationskraft
och öka infrastruktursamverkan med andra
mobilitetsaktörer. Partners är Svensk Sjöfart, ABB
Sverige AB, ABB Marine Oy, Stena Rederi AB, RISE och
batteriföretaget Northvolt.
För att säkerställa att automatiserade fordon ska kunna
utbyta information med andra fordon har vi startat ett
nytt forskningsprojekt - AD Aware Traffic Control –
med partners som Volvo Personvagnar, Carmenta,
Ericsson, SOS Alarm. Projektet utvecklar en
molnbaserad trafikkontrollplattform och möjliggör
jämnt och sömlöst informationsutbyte.
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ORGANISATION OCH DIVISIONER

Bioekonomi

ICT

Nettoomsättning 104 MSEK - Årsanställda 272
Biobaserade produkter från skogen skulle kunna ersätta
många av dagens fossilbaserade. Division Bioekonomi
driver omställningen 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 147 MSEK - Årsanställda 429
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.

Biovetenskap och material

Samhällsbyggnad

Nettoomsättning 100 MSEK - Årsanställda 332
Biovetenskap och material är den naturliga
innovationspartnern för branscher som jordbruk och
livsmedel, kemi, läkemedel, medicinteknik, biokemikalier
och biobränslen samt inom material området för
fordons- och byggbranscherna. Divisionen finns med
hela vägen från idé till tillämpning med fokus på
kundens behov och samhällets hållbara utveckling.

Nettoomsättning 111 MSEK - Årsanställda 346
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.

Certifiering
Nettoomsättning 31 MSEK - Årsanställda 81
Division Certifiering hjälper RISE kunder att skapa
förtroende och nå nya marknader. Divisionen utfärdar
certifikat enligt en lång rad standarder inom
ledningssystem, produkt- och personcertifiering.
Erfarna ledningssystemrevisorer, spetskompetens och
den unika tillgången till ledande forsknings- och
utvärderingskompetens inom koncernen gör
Certifiering till en trygg samarbetspartner.

Säkerhet och transport
Nettoomsättning 188 MSEK - Årsanställda 535
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. Dessutom finns här AstaZero, en
testanläggning för forskning och utveckling av det
automatiserade transportsystemet

RISE HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2018

5

FÖRSTA KVARTALET I KORTHET
Internationellt centrum för nästa generations
biologiska läkemedel
RISE har fått i uppdrag av Vinnova och
Vetenskapsrådet, att tillsammans med industri och
akademi, däribland Lunds universitet med MAX IV, och
Malmö universitet, skapa ett internationellt ledande
centrum som ska utveckla nya plattformar för
formuleringar och sprida kunskap om formuleringar av
biologiska läkemedel och produkter. Målet är en ökad
livskvalitet för patienten.
Öppnar upp MAX IV för industrin
Som ett led i att bidra till ett konkurrenskraftigt
näringsliv och hållbart samhälle satsar RISE egna medel
för att tillgängliggöra MAX IV och ESS för industrin, för
att skapa synergier mellan industrin och offentliga
finansiärer. Den breda instrumentpark och spetskompetens som tillhandahålls inom RISE kompletterar
på bästa sätt tekniken på MAX IV så att kunden kan få ut
mesta möjliga utav anläggningen oavsett bransch.
The Bioeconomy Research Programme
Den 1 januari startade RISE The Bioeconomy Research
Programme 2018–2020 med nio programområden och
34 medverkande företag från 12 länder. Varje
programområde har hållbarhetsdeklarerats med
utgångspunkt i FN:s mål för hållbar utveckling.
Processum och BioBusiness Arena har gått ihop
RISE Processum har tagit över personal och ett stort
projekt av BioBusiness Arena. Detta tillför styrka inom
kommersialisering och affärsförnyelse och är ett
komplement till den forsknings- och
utvecklingsverksamhet som bedrivs av Processum.
Genom sammanslagningen skapas ett starkt klusternav
i en internationellt framstående region inom skogsindustri och bioraffinaderi.
RISE-forskare på miljötopplista
RISE är med i tidningen Aktuell Hållbarhets lista över
landets 101 mäktigaste på hållbarhetsområdet 2018
genom medarbetaren Evalena Blomqvist. Evalena leder
RE:Source, ett nationellt branschöverskridande
innovationsprogram och ett forum för en mängd
aktörer inom industri, avfallshantering och forskning.
Med en budget på 100 miljoner kronor årligen har
RE:Source potential att göra Sverige ledande inom
hållbar avfallshantering.
Fortsatt satsning på jobbsprånget
Jobbsprånget, som drivs av Kungliga
Ingenjörsvetenskapsakademin, har som syfte att hjälpa
asylsökande och nyanlända att snabbare komma in på
arbetsmarknaden. Under 2017 har RISE haft två

jobbsprångare varav den ena fått fast anställning och
den andra en projektanställning. Just nu pågår rekryteringen för 2018 och ambitionen är att ta in fyra nya
jobbsprångare.
RISE deltog i Team Sweden-delegation till FN
I februari deltog RISE i en Team Sweden-delegation
under ledning av handelsminister Ann Linde. Syftet var
att diskutera hur RISE kan bidra till att FN-systemets
upphandlingskrav i högre grad beaktar livscykelkostnader samt miljömässig, social och ekonomisk
hållbarhet. Ambitionen var också att utveckla det
strategiska partnerskapet med FN. Bland annat
presenterades det RISE-ledda projektet Hållbar
innovation i kris och katastrof i vilket det ingår att ta
fram kriterier för hur innovationer kan anses vara
hållbara.
Trend assessment för nya insikter
RISE arbetar kontinuerligt med omvärldsbevakning,
scenarioanalyser och framtidsstudier. Under första
kvartalet fortsatte arbetet med trend assessment, det
vill säga att på vetenskaplig grund sortera, bearbeta och
aggregera data från olika typer av redan existerande
och trovärdiga omvärldsbevakningar och analyser.
Syftet är att ta fram kompletterande och skräddarsydda
bedömningar som inte bara är till hjälp för RISE, utan
även för våra kunder och partners.
RISE breddar erbjudandet inom medicinteknik
Med anledning av den nya EU-förordningen kring
medicintekniska produkter har RISE under första
kvartalet beslutat om en satsning att ytterligare bredda
tjänsteerbjudandet inom området. Ambitionen är att
RISE ska bli anmält organ för certifiering av
medicintekniska produkter. I detta ligger också att vi ska
kunna hjälpa svenskt näringsliv att identifiera vilka
lagkrav som behöver uppfyllas för att komma ut på olika
marknader. Tjänsterna är efterfrågade då det finns
många små och medelstora företag samt start-ups som
behöver hjälp för att nå ut på marknaden.
Förändringar i koncernledningen
I mars 2018 lämnade divisionschef för Bioekonomi
Birgitta Sundblad och Teknisk direktör Margaret
Simonson McNamee koncernledningen. Nya
medlemmar är Charlotte Karlsson, divisionschef ICT
från och med 1 april, Fredrik Holst divisionschef
Samhällsbyggnad från och med 8 januari. Pernilla
Walkenström tillträdde även som tf. divisionschef
Bioekonomi från 1 mars. Två nya funktioner har bildats,
forskning- och affärsutveckling som leds av John Rune
Nielsen samt strategi- och verksamhetsutveckling som
leds av Ola Dawidson.
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FÖRSTA KVARTALET I KORTHET
Investering i strategisk kompetensutveckling
De medel som RISE Holding AB erhåller från staten för
helåret 2018 uppgår till 740 MSEK (629) i enlighet med
propositionen 2017/18:1 Utgiftsområde 24. Av dessa
medel beslutade styrelsen i RISE Holding AB att fördela
641 MSEK (559) för strategisk kompetensutveckling
(SK-medel, strategiska initiativ och samverkansmedel)
och 79 MSEK (45) för strukturutveckling
(strukturmedel och integrationsmedel) samt 20 MSEK
(25) som driftmedel till ägarbolaget RISE Holding AB.
Statliga medel för strategisk kompetensutveckling
omfattar samtliga bolag i RISE-gruppen och utgår ifrån
samma fördelningsvillkor oavsett statlig ägarandel.

Inom koncernen RISE görs fördelningen med
definierade kriterier utgående från operativ omsättning
justerat för konkurrensutsatt verksamhet samt till
gemensamma strategiska satsningar (s k
kompetensplattformar och samverkansinitiativ).
Fördelningen till Swerea håller samma nivå som 2017
justerat för pris och löneomräkning (PLO). Strategiska
kompetensmedel redovisas i RISE Holding ABs
balansräkning och inte i resultaträkningen. Endast
driftmedel och finansiella intäkter påverkar
resultaträkningen på intäktssidan. I dotterbolag och
intresseföretag redovisas strategiska kompetensmedel i
bolagens resultaträkningar.
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FÖRSTA KVARTALET I KORTHET
Omsättning och resultat
Januari – mars 2018
Koncernens nettoomsättning under första kvartalet
uppgick till 681 MSEK (667) och innebär en organisk
tillväxt med 2 procent jämfört med motsvarande
period föregående år. Samtliga divisioner utom
Bioekonomi och Biovetenskap och material har haft
ökad omsättning.
Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till
-11 MSEK (14). Resultatandelar från intresseföretag
uppgick till 4 MSEK (4).
Rörelseresultatet är sämre än föregående år delvis
beroende på färre antal arbetsdagar, högre
korttidsfrånvaro samt lägre debiteringsgrad på grund
av många nyanställda under första kvartalet i år.
Finansnettot för perioden uppgick till 3 MSEK (0).
Skatt på periodens resultat var 2 MSEK (1).
Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten efter
förändring av rörelsekapital uppgick till 176 MSEK
(128) för perioden. Kassaflödet efter investeringsoch finansieringsverksamheten uppgick till 135
MSEK (86). Koncernens investeringar uppgick till 36
MSEK (37) varav investeringar i materiella och
immateriella anläggningstillgångar var 26 MSEK (37)
och 10 MSEK (0) utgjorde reglering av reversskulder
avseende tidigare förvärv.
Räntebärande skulder på balansdagen uppgick till
233 MSEK (265). Lån förfaller under perioden 2018
–2029. Skulderna löper till rörlig ränta.
Räntebärande skulder har under första kvartalet
minskat genom amortering med 5 MSEK. Det egna
kapitalet uppgick till 974 MSEK (976) och soliditeten
till 36,3 % (37,2).
Likvida medel uppgick på balansdagen till 656 MSEK
(752).
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Risktagning och hantering av risker är en naturlig del
av all affärsverksamhet. RISE-koncernens
verksamhet är exponerad för ett flertal risker.

framtiden, med minskad relevans och konkurrenskraft på en marknad som förändras allt snabbare.
Svårigheter att rekrytera och behålla kvalificerad
personal är riskfaktorer inom RISE-koncernen. Inom
vissa branscher finns inte relevant kompetens
tillgänglig vilket i sin tur leder till att rekrytering sker
internationellt. RISE-koncernen arbetar aktivt för att
bli en än mer attraktiv arbetsgivare som förmår
rekrytera och behålla kompetent personal.
En stor del av RISE verksamhet är beroende av
tillgängligheten i test- och demonstrationsanläggningar med hög teknisk nivå. Driftsättning av
nya anläggningar innebär alltid risker med avseende
på tillgängligheten, men även de anläggningar som
varit igång en längre tid omfattas av risker som en
följd av både slitage på utrustning och en fortsatt
relevans av specifik utrustning.
För ytterligare information om riskhantering,
internkontroll och finansiella risker se sid 73-74 och
sid 97-99 i 2017 års årsredovisning.
Viktiga händelser efter periodens utgång
Vid bolagsstämma i RISE Holding AB den 19 april
valdes Klas Bendrik, Hanna Lagercrantz och Sara
Mazur in som nya ledamöter i styrelsen efter
avgående Anna Hultin Stigenberg, Richard Reinius
och Marie Westrin.
Inga händelser som fått väsentlig påverkan på
verksamheten eller koncernens finansiella ställning
har inträffat efter periodens utgång.

Moderbolaget
Nettoomsättningen för moderbolaget, RISE Holding
AB, uppgick för kvartalet till 5 MSEK (10).
Moderbolagets rörelseresultat uppgick till 0 MSEK
(0). Resultat från finansiella poster uppgick till 0
MSEK (0) för perioden. Skatt på periodens resultat
var 0 MSEK (0).
Periodens nettoresultat uppgick till 0 MSEK (0).
Moderbolagets likvida medel uppgick till 195 MSEK
(211).

Valet av satsningsområden för forskning och
utveckling innebär alltid en osäkerhet och
medföljande risk att missa viktiga områden för
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FINANSIELL INFORMATION
Resultaträkning i sammandrag
Koncernen
Not

Jan-mar

Jan-mar

Helår

2018

2017

2017

681

667

2 696

6

5

16

-702

-662

-2 712

4

4

14

-11

14

14

Finansiella poster - netto

3

0

13

RESULTAT FÖRE SKATT

-8

14

27

2

1

0

PERIODENS RESULTAT

-6

15

27

Moderföretagets aktieägare

-8

14

22

2

1

5

-492

832

1 326

16 470

16 470

16 470

Jan-mar

Jan-mar

Helår

2018

2017

2017

-6

15

27

1

-1

-1

BELOPP I MSEK

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Resultat från andelar i intresseföretag
RÖRELSERESULTAT

Inkomstskatt

Innehav utan bestämmande inflytande

1

RESULTAT PER AKTIE
Resultat per aktie, (kronor)

Genomsnittligt antal aktier

Rapport över totalresultatet
Koncernen
BELOPP I MSEK
PERIODENS RESULTAT
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

-9
1

Uppskjuten skatteeffekt av ovanstående
ÖVRIGT TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN

1

-1

-9

SUMMA TOTAL RESULTAT FÖR PERIODEN

-5

14

18

-7

13

14

2

1

4

SUMMA TOTALRESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL:
MODERFÖRETAGETS AKTIEÄGARE

Innehav utan bestämmande inflytande
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FINANSIELL INFORMATION
Balansräkning
Koncernen
BELOPP I MSEK

2018-03-31

2017-03-31

2017-12-31

29

27

29

978

936

984

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Finansiella tillgångar

170

154

165

1 177

1 117

1 178

Varulager

449

371

312

Kundfordringar

246

222

359

Övriga kortfristiga fordringar
Kassa och bank

157

148
521

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

656

162
752

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

1 508

1 507

1 340

SUMMA TILLGÅNGAR

2 685

2 624

2 518

922

929

930

52

47

50

974

976

980

EGET KAPITAL

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

SKULDER

Långfristiga skulder

286

321

294

Kortfristiga skulder

1 425

1 327

1 244

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

2 685

2 624

2 518

Förändringar i eget kapital
Koncernen
Hänförligt till moderföretagets aktieägare
Aktiekapital

Övrigt
Omräkningstillskjutet
reserv
kapital

BELOPP I MSEK
IB PER 1 JANUARI 2017

2

428

Innehav utan
Summa bestämmande
inflytande
916

46

962

22

22

5

27

-1

-7

-8

-2

-10

1

1

0

500

930

50

980

-1

-1

499

929

50

979

-8

-8

2

-6

1

0

1

491

922

52

974

Tillskjutet kapital
IB PER 1 JANUARI 2018

2

428

Ny tillämpning IFRS 9
Justerat eget kapital 1 JANUARI 2018

428

0

Årets resultat
1

Årets övrigt totalresultat
UB PER 31 DECEMBER 2017

0

428

Summa eget
kapital

485

1

Årets resultat
Årets övrigt totalresultat

Balanserad
vinst inkl
periodens
resultat

1

-1
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FINANSIELL INFORMATION
Kassaflödesanalys i sammandrag
Koncernen
Jan-mar

Jan-mar

Helår

2018

2017

2017

9

34

130

Förändring av rörelsekapital

167

94

-58

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

176

128

72

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-36

-37

-191

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-5

-5

-26

PERIODENS KASSAFLÖDE

135

86

-145

Likvida medel vid periodens början

521

666

666

Likvida medel vid periodens slut

656

752

521

Jan-mar

Jan-mar

Helår

2018

2017

2017

Nettoomsättning

5

10

37

Övriga rörelseintäkter

0

0

0

Rörelsens kostnader

-5

-10

-37

RÖRELSERESULTAT

0

0

0

Finansiella poster

0

0

0

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

0

0

0

Skatt på årets resultat

0

0

0

PERIODENS RESULTAT

0

0

0

BELOPP i MSEK

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital

Resultaträkning i sammandrag
Moderbolaget
BELOPP I MSEK

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

Balansräkning
Moderbolaget
2018-03-31

2017-03-31

2017-12-31

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

452

452

452

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

452

452

452

6

6

6

Kassa och bank

195

211

21

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

201

217

27

SUMMA TILLGÅNGAR

653

669

479

2

2

2

Fritt eget kapital

461

461

461

SUMMA EGET KAPITAL

463

463

463

Kortfristiga skulder

190

206

16

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

653

669

479

BELOPP I MSEK
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
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FINANSIELL INFORMATION
RISE-koncernen uppdelad på divisioner
Koncernen
Januari - mars 2018

Januari - mars 2017

NETTOOMSÄTTNING

RÖRELSERESULTAT

RÖRELSEMARGINAL

NETTOOMSÄTTNING

RÖRELSERESULTAT

RÖRELSEMARGINAL

Bioekonomi

104

-5

-5%

112

4

4%

Biovetenskap och material

100

-10

-10%

110

0

0%

BELOPP I MSEK
DIVISION

31

1

3%

27

3

11%

ICT

147

2

1%

140

1

1%

Samhällsbyggnad

111

4

4%

100

2

2%

Säkerhet och transport

188

-7

-4%

178

0

0%

SUMMA DIVISIONER

681

-15

-2%

667

10

1%

Certifiering

Resultatandel intressebolag
TOTALT KONCERNEN

4
681

4

-11

-2%

667

14

2%

Redovisningsprinciper
lämnade årsredovisning. Förutom ändringarna av
IFRS 9 och IFRS 15, beskrivna ovan, har inga andra
förändringar av redovisningsprinciperna skett under
perioden.

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.
Koncernen har börjat tillämpa IFRS 9 Finansiella
instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med
kunder från och med 1 januari 2018.
I enlighet med IFRS 9 har en kreditförlustreserv
införts och den sammanlagda effekten av denna
förändring uppgående till 1 MSEK har redovisats i
balanserat resultat per den 1 januari 2018. I övrigt
har inga effekter av förändringen uppstått.
Jämförelseåret redovisas enligt IAS 39 och ingen
omräkning av eventuella effekter görs.
Införandet av IFRS 15 har inte medfört några
övergångseffekter på de finansiella rapporterna.
Redovisningsprinciper för intäktsredovisning baseras
på att intäkterna redovisas över tid, i takt med att
kontrollen över leveransen övergår till kund.
Koncernens intäkter utgörs i allt väsentligt av
intäkter från utförda tjänster (forsknings- och
utvecklingsprojekt).
Koncernen utvärderar för närvarande effekterna av
införandet av standarden IFRS 16 Leasingavtal som
träder ikraft den 1 januari 2019.

Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer
förutom i de finansiella rapporterna och dess
tillhörande noter även i övriga delar av
delårsrapporten.

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. Anläggningstillgångar finns
huvudsakligen i Sverige.

För en närmare beskrivning av koncernens
tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till senast
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NOTER
Not 2
Transaktioner med närstående
Svenska staten äger 100 procent av RISE Holding 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
Koncernens finansiella tillgångar består
huvudsakligen av andelar i koncernföretag och
intressebolag, vilka redovisas till anskaffningsvärde.
Koncernens finansiella skulder består av leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder vilka redovisas
till anskaffningsvärde.
Koncernen har placeringar i kortfristiga tillgångar
som hålles till förfall. Placeringarna är bokförda till
anskaffningsvärde samt upplupen ränta. På balansdagen har koncernen placeringar om 5 MSEK. Det
bokförda värdet motsvarar verkligt värde.

Utdelningspolicy
Enligt bolagsordningen för moderföretaget är syftet
med verksamheten att vara vinstdrivande, men inte
att lämna utdelning till aktieägaren.

Alternativa nyckeltal
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
delårsrapporten. 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 i procent av balansomslutningen.
Alternativa nyckeltal
Koncernen

Jan-mar Jan-mar
2018
2017

Rörelseresultat
Nettoomsättning
Rörelsemarginal %

-11
681
-1,6%

Eget kapital
Balansomslutning
Soliditet %

974
2 685
36,3%

14
667
2,1%

Helår
2017
14
2 696
0,5%

976
980
2 624 2 518
37,2% 38,9%
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DELÅRSRAPPORT Q1
Kommande ekonomisk information
Delårsrapport kvartal 2
Delårsrapport kvartal 3

15 augusti 2018
26 oktober 2018

Undertecknande
Styrelsen har vid sammanträde den 26 april 2018 uppdragit till verkställande direktören Pia Sandvik att
underteckna denna delårsrapport.

Göteborg den 26 april 2018

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
Synnöve Helander, finansdirektör
telefon: +46 (0)10-516 62 93
e-post: synnove.helander@ri.se

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB
www.ri.se
info@ri.se
Org. nr 556179-8520. Styrelsens säte är i Göteborg
Tel: +46 (0)10-516 62 80

RISE HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2018

15

DEFINITIONER OCH ORDLISTA
Affärs- och
innovationsområden

RISE affärs- och innovationsområden har inrättats för att möta framtidens
utmaningar. De spänner över RISE sex divisioner.

Awitar

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

Divisioner

RISE är organiserat i sex divisioner.

ESS

European Spallation Source, är en sameruropeiskt forskningsanläggning i Lund.
Anläggningen är en så kallad neutronkälla där kaskader av neutroner framkallas
genom spallation.

FP9

EUs nionde ramprogram för forskning och innovation som ska lanseras efter 2020.

Horizon 2020

EUs åttonde ramprogram för forskning och innovation.

Kompetensplattformar

Satsning på uppbyggnad/fortsatt utveckling av spetskompetens inom ett 20-tal
styrkeområden inom RISE.

MAX IV

Laboratorium för acceleratorfysik och forskning med hjälp av synkrotronljus.

RISE

Avser RISE-koncernen.

RISE Holding AB

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB är moderbolag i RISE-koncernen.

RISE AB

RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB), har namnändrat från SP Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut AB, är dotterbolag till RISE Holding AB.

RISE-koncernen

RISE Holding AB äger samtliga aktier i RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE
AB) och är via RISE AB ägare till samtliga aktier i RISE ICT AB och RISE Innventia AB.
RISE Holding AB är också delägare i intressebolaget Swerea AB.

Strategiska
Innovationsprogram

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

SK-medel

Strategiska kompetensmedel fördelade enligt fördelningsmodell.

SMF

Små och medelstora företag.

Strukturmedel

Strategiska kompetensmedel fördelade till specifikt projekt.

Swerea

Swerea AB, intressebolag till RISE Holding AB. Ägarandel 42,8 procent.

UoH

Universitet och högskolor.

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet, som en myndighet under utbildningsdepartementet, finansierar
forskning och forskningsinfrastruktur inom universitets- och högskolesektorn.

Vinnova

Sveriges innovationsmyndighet. Uppgift: Att främja hållbar tillväxt genom att
förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad
forskning.

Årsanställda

Medelantal anställda under året beräknat som närvarotid och frånvarotid (exklusive
viss kort- samt långtidsfrånvaro) dividerat med normalarbetstid för en
heltidsanställd.
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RISE – Sveriges forskningsinstitut
Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings– och innovationspartner.
RISE Research Institutes of Sweden Holding AB (RISE Holding AB) samlar statens ägande i industriforskningsinstituten. Bolagets uppgift är att samla den svenska institutssektorn och stärka dess roll i innovationssystemet,
genom effektiv ägarstyrning och genom arbete med struktur-, effekt- och finansieringsfrågor. Årligen mottar RISE
Holding AB medel från staten för strategisk kompetensutveckling. vilka ska investeras i RISE-gruppen, det vill säga
RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB), RISE ICT AB, Innventia AB och Swerea AB. Medlen investeras
utifrån samma investeringskriterier oavsett ägarandel. Delårsrapporten omfattar information avseende den legala
RISE-koncernen.
RISE verksamhet har som övergripande mål att skapa värde för svenskt näringsliv. I internationell samverkan
bygger RISE upp kunskap och utför behovsmotiverad forskning och utveckling, med syfte att skapa nytta och tillväxt
och långsiktig hållbarhet i näringsliv och samhälle. RISE bedriver egen forskning men kunskap hämtas även från
lärosäten och andra forskningsinstitut inom och utom landet och anpassas till nya behov, branscher och problem.
RISE genomför även uppdragsforskning för näringslivet och erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer
för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster.
RISE 2 300 medarbetare finns på omkring 30 platser i Sverige och även utomlands. Huvudkontoret finns i
Göteborg.

