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Fjärde kvartalet 2013
• Fjärde kvartalets resultat efter skatt uppgick till -37 (1) miljoner kronor.
• Kassaflödet uppgick till -121 (-45) miljoner kronor.
• Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 1 424 (1 630) miljoner kronor.
Orealiserade övervärden i kortfristiga placeringar uppgick till 61 (67) miljoner kronor och i långfristiga
placeringar till 9 (5) miljoner kronor. Övervärdena har inte påverkat kvartalets resultat.
• Under kvartalet har investeringar i ägarkapital om totalt 117 miljoner kronor skett i de nya portföljbolagen
Mittkapital och Z-forestab samt i de befintliga portföljbolagen EasyFill och Idea2Innovation. Utlåning med
rätt till konvertering har skett med sammanlagt 14 miljoner kronor till Nordic Iron Ore AB (publ) samt
portföljbolagen CPD Center, Movinto Fun och Tannak samt 5 miljoner kronor har tillskjutits genom en
förlagsinsats till Kreditgarantiföreningen Norr. Portföljbolaget Orexplore har avyttrats under kvartalet. I slutet
av kvartalet tecknades investeringsavtal avseende ByggaBo i Pajala AB och Söderhamns Tillväxtkassa AB.

Helår 2013
• Årets resultat efter skatt uppgick till 10 (5) miljoner kronor.
• Kassaflödet uppgick till -200 (-399) miljoner kronor.
• Likvida medel och kortfristiga placeringar vid årets slut uppgick till 1 424 (1 630) miljoner kronor.
Orealiserade övervärden i kortfristiga placeringar uppgick till 61 (67) miljoner kronor och i långfristiga
placeringar till 9 (5) miljoner kronor. Övervärdena har inte påverkat årets resultat.
• Under året har Inlandsinnovation tecknat investeringsavtal avseende andelar i nya portföljbolag motsvarande
ett åtagande om 207 miljoner kronor, varav 188 miljoner kronor har utbetalats under året. Ytterligare
investeringar i befintliga portföljbolag har utbetalats i form av ägarkapital om totalt 60 miljoner kronor.
Investeringar i form av nettoutlåning har skett med 20 miljoner kronor, varav 14 miljoner avser lån med rätt
till konvertering. Därtill har 5 miljoner kronor tillskjutits i form av en förlagsinsats. Ett portföljbolag har
avyttrats under året.
• Sedan verksamheten startade hösten 2011 har Inlandsinnovation investerat i ägarkapital med totalt 327
miljoner kronor i 22 bolag, lånat ut 237 miljoner kronor brutto, tillskjutit 10 miljoner kronor i form av en
förlagsinsats samt gjort en exit.
• Inlandsinnovation har fortsatt sin uppsökande verksamhet bland potentiella kunder och samarbetspartner, och
investeringserbjudanden har fortsatt att komma in. Sedan bolagets start har cirka 300 ärenden inkommit.
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Verkställande direktörens kommentarer
Bolagets investeringsverksamhet har utvecklats enligt plan. Under 2013 adderades 12 bolag till portföljen
och ett såldes, varvid innehavet vid årsskiftet summerades till 21 portföljbolag. Bolagets första exit gav en
positiv avkastning då Inlandsinnovations andelar i Orexplore såldes till Australiens största entreprenör inom
mineralborrning, Swick Mining Services Ltd. Affären var positiv för alla parter. På kort tid medverkade
Inlandsinnovation till ett innovativt företags utveckling, från tidig fas till internationalisering.
Ungefär samtidigt som denna exit genomfördes inledde Inlandsinnovation ett nytt samarbete inom mineraloch gruvnäringen. Ett lån med rätt till konvertering lämnades till gruv- och prospekteringsbolaget Nordic Iron
Ore, som siktar på att återuppta gruvdriften i Blötberget utanför Ludvika. Lånet möjliggjorde att den slutliga
lönsamhetsstudien kunde fortsätta.
Köpet av Mittkapital i Jämtland och Västernorrland från Sjätte
AP-fonden slutfördes den sista oktober då Inlandsinnovation
förvärvade samtliga aktier i Mittkapital. Tillsammans med
Mittkapital och Ekonord genomförde Inlandsinnovation i
december, genom det samägda Z-forestab, en investering i
Cranab i Vindeln. Bolaget är en ledande tillverkare av skogskranar.
Ytterligare en part i affären var världsledaren inom kranar för
lastbilar, italienska Fassi, vars kompetens kommer att bidra till
fortsatt utveckling för norrländsk skogsteknisk industri.
Kreditgarantiföreningen Norr är en viktig och kostnadseffektiv
samarbetspartner för att skapa förutsättningar för små företags
utveckling. Inlandsinnovation har fördubblat kapitalinsatsen
i föreningen under året. Arbetet med att starta nya lokala
tillväxtkassor fortlöper med konstruktiva samtal med intresserade
entreprenörer i verksamhetsområdets samtliga län.
Under sista kvartalet träffades samtliga portföljbolag för att
diskutera gemensamma frågeställningar och utveckla kontakter.
Styrelsen genomförde ett besök i Orsa och fick tillfälle att fördjupa sin bild av verksamheten och framtida planer
i portföljbolaget Grönklittsgruppen samt träffa lokala entreprenörer och beslutsfattare från norra Siljansbygden.
Inlandsinnovation har även medverkat vid externa konferenser, såsom Riskkapitaldagen i Skellefteå i oktober.
Inflödet av nya förfrågningar från företag har varit på en konstant hög nivå och bolaget arbetar löpande med att
analysera inkomna investeringserbjudanden och förhandla om nya investeringar. Detta kommer att resultera i
flera intressanta affärer.
Bolaget fokuserar nu också på att se över processer och arbetssätt för att ytterligare kunna utveckla verksamheten
mot kostnadseffektivitet och att säkra hög kvalitet i beslutsunderlagen. Som ett led i detta arbete kommer
bolaget bland annat att rekrytera ytterligare kompetens. Samtidigt planeras att en del externa konsultresurser
successivt ska ersättas av egen personal.
Håkan Berg
Vd

Fjärde kvartalet 2013 och bokslutskommuniké för 2013

2

Verksamheten
Bolagets uppdrag
Inlandsinnovation är ett riskkapitalbolag som ägs av svenska staten. Bolaget bildades i december 2010 efter ett
riksdagsbeslut och fick ett kapitaltillskott på två miljarder kronor. På marknadsmässiga villkor ska bolaget direkt
och indirekt investera i företag och innovationsprojekt i norra Sverige. Detta utifrån regionens möjligheter
och förutsättningar och med syftet att främja företagande och utveckling. Det innebär bland annat att
Inlandsinnovation ska samarbeta med befintliga offentliga och privata aktörer så att bolaget snabbt och effektivt
kan fatta investerings- och finansieringsbeslut som kan nå ut till olika kategorier av kunder. Inlandsinnovations
investeringar kan ske i alla branscher. Inlandsinnovation inledde sin verksamhet under sista kvartalet 2011.
Läs mer på www.inlandsinnovation.se

Händelser under fjärde kvartalet och helåret 2013
Under november avslutade Jan Nylander sin anställning som vice vd och Gunnar Olofsson lämnade sitt
uppdrag som verkställande direktör. Den 1 december tillträdde Håkan Berg som ny vd för Inlandsinnovation.
Under fjärde kvartalet investerades ägarkapital i de nya portföljbolagen Z-forestab AB och Mittkapital i
Jämtland och Västernorrland AB samt i de befintliga portföljbolagen EasyFill och Idea2Innovation om totalt
117 miljoner kronor. Lån med rätt till konvertering har lämnats till Nordic Iron Ore AB (publ), CPD Center,
Tannak och Movinto Fun om totalt 14 miljoner kronor samt 5 miljoner kronor har tillskjutits i form av en
förlagsinsats i Kreditgarantiföreningen Norr. Inlandsinnovations första exit skedde i november då samtliga
andelar i Orexplore AB avyttrades. I slutet av kvartalet tecknades investeringsavtal avseende ByggaBo i Pajala AB
och Söderhamns Tillväxtkassa AB.
Inlandsinnovation har under året tecknat investeringsavtal avseende andelar i nya portföljbolag motsvarande ett
åtagande om 207 miljoner kronor, varav 188 miljoner kronor har utbetalats under året. Ytterligare investeringar
i befintliga portföljbolag har utbetalts i form av ägarkapital om totalt 60 miljoner kronor. Investering i form av
nettoutlåning har skett med 20 miljoner kronor, varav 14 miljoner avser lån med rätt till konvertering. Därtill
har 5 miljoner kronor tillskjutits i form av en förlagsinsats. Ett portföljbolag har avyttrats under året.
I budgetpropositionen för 2014 (prop. 2013/14:1) aviserade ägaren att en extra utdelning kommer att ske från
bl.a. Inlandsinnovation för att, med medfinansiering från EU:s regionalfond, inrätta en ny fond med syfte att
investera i nya och befintliga privata riskkapitalfonder. Den extra utdelningen kommer att föreslås utdelas till
ägaren i samband med Inlandsinnovations årsstämma i april 2014.
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Väsentliga händelser efter rapportperioden
I början av 2014 har investeringsavtal avseende andelar i de nya portföljbolagen Observit AB och Spintso
International AB tecknats motsvarande ett åtagande om 7 miljoner kronor, vilket även har utbetalats. Dessutom
har investeringarna i ByggaBo i Pajala och Söderhamns Tillväxtkassa genomförts med totalt 6 miljoner kronor.
ByggaBo i Pajala AB är ett fastighetsbolag vars affärsidé är att möta det ökade behovet av hyresrätter i Pajala i
takt med att gruvnäringen expanderar. Förvaltning och uthyrning av de färdigställda hyreslägenheterna kommer
att ske i det kommunägda Pajalabostäders regi. Inlandsinnovation blir genom investeringen delägare till 30
procent av kapitalet och rösterna.
Observit AB utvecklar och säljer internetbaserade mjukvaruprodukter och system för videoövervakning.
Systemen är innovativa och framtidssäkra, i teknikens framkant, och håller hög kvalitet både vad gäller
driftsäkerhet och bildkvalitet. Produkterna används idag såväl i Sverige som internationellt framför allt inom
områdes- och stadsövervakning, detaljhandel samt allmänna transportmedel. Inlandsinnovation blir genom
investeringen delägare till 20 procent av kapitalet och rösterna.
Spintso International AB utvecklar och säljer högkvalitativ teknisk utrustning för idrottsdomare, framför allt
fotbollsdomare. Bolaget har ett nära samarbete med nationella fotbollsförbund och produkterna används av
domare över hela världen. Inlandsinnovation blir genom investeringen delägare till cirka 11 procent av kapitalet
och rösterna.

Söderhamns Tillväxtkassa AB är en lokal tillväxtkassa där Inlandsinnovation investerat tillsammans med
privata investerare. Genom tillväxtkassans riskkapitalsatsningar kan den medverka till tillväxt i små bolag,
nystartade bolag och bolag i tidiga skeden. Inlandsinnovation blir genom investeringen delägare till cirka 50
procent av kapitalet och rösterna.
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Verksamhet och marknad
Gruvnäringen har stor betydelse för sysselsättning, samhälls- och näringslivsutveckling i norra Sverige. Under
året inledde Inlandsinnovation ett samarbete med gruv- och prospekteringsbolaget Nordic Iron Ore, som siktar
på att återuppta gruvdriften i Blötberget utanför Ludvika.

Gruvbranschen – tradition och framtid
Mineral- och gruvbranschen är traditionellt en viktig del av den svenska ekonomin. Under många sekler har
mineralnäringen erbjudit möjligheter till företagande, inkomster, arbete och nationell självkänsla. Branschen är
även viktig ur ett europeiskt perspektiv och Sveriges gruvindustri är också prioriterad av EU1.
Regeringen lyfter fram gruvnäringen i sin mineralstrategi från februari 20132. Förutom att betona och
lyfta fram värdet och betydelsen av branschen har regeringen också beslutat om nitton åtgärder för att nå
mineralstrategins vision. Flera av dessa åtgärder innebär uppdrag till statliga myndigheter men också initiativ för
att stärka dialog och samordning mellan näringen, staten och andra delar av samhället.
Sverige, som bl.a. svarar för mellan 80-90% av EU:s järnmalmsproduktion och samtidigt är en viktig
producent av andra mineraler, har ett gynnsamt investeringsklimat. I Fraser Institutes analys av gruvnationer
rankas Sverige tvåa efter Finland3. Samtidigt lyfter såväl branschorganet SweMin som regeringen upp ett antal
förbättringsområden när det gäller näringens förutsättningar. Viktiga förutsättningar att utveckla är exempelvis
kompetensförsörjning, bostäder, infrastrukturfrågor i vid mening och inte minst tillståndsgivningsfrågor och
därmed den tid som domstolarnas arbete tar i anspråk.
Gruvnäringen är en viktig framtidsbransch som har stor betydelse för tillväxt och sysselsättning i norra Sverige.
Mineralproduktionen är störst i Norrbotten och Västerbotten, men även i övriga län inom Inlandsinnovations
verksamhetsområde är den av stor betydelse. Detta gäller inte minst intressanta projekt om att återuppta
gruvverksamhet i t.ex. gamla traditionella gruvorter i Bergslagen.

1) Sveriges mineralstrategi. För ett hållbart nyttjande av Sveriges mineraltillgångar som skapar tillväxt i hela landet. Regeringens rapport N 2013:02.
2) Europeiska Kommissionen, Råvaruinitiativet - att uppfylla våra kritiska behov av tillväxt och arbetstillfällen i Europa, KOM(2008) 699, 2008.
3) Annual Survey of Mining Companies 2012-2013. www.frasierinstitute.org.

Fjärde kvartalet 2013 och bokslutskommuniké för 2013

5

Inlandsinnovation och gruvnäringen
Med tanke på näringens betydelse i norra Sverige är det naturligt att Inlandsinnovation engageras på lämpligt
sätt i branschen. En av Inlandsinnovations första investeringar var i Orexplore, ett innovativt kunskapsföretag
som utvecklat en röntgenscanner för gruvindustrin. Inlandsinnovation har under hösten 2013 sålt sin
ägarandel i företaget till ett av världens största borrföretag inom gruvnäringen, det australiensiska Swick Mining
Services Ltd. Affären, som också var Inlandsinnovations första exit, har därmed inneburit nya möjligheter till
internationalisering av svensk innovationsteknik inom gruvprospektering.
Finansiering av gruvbrytning, som är kapitalintensiv, sker ofta via internationellt verksamma fonder med
mycket stort kapital. Inlandsinnovation är, trots sitt betydande kapital, en för liten aktör för att på samma
sätt kunna vara en finansieringspartner för gruvbrytningsverksamhet. Trots detta kan det finnas möjligheter
för Inlandsinnovation att medverka i andra engagemang i gruvindustrin. Det skulle exempelvis kunna vara
i den projektfas strax innan gruvbrytningen påbörjas, då omfattande analyser ska genomföras, lönsamhet
säkerställas etc. Både kapitalbehov och värdeutveckling är då ofta betydande i de företag som är verksamma i
genomförandet av dessa typer av studier och uppdrag. Här kan Inlandsinnovation vara en möjliggörare i ett
gruvprojekt. Samtidigt finns det inte sällan goda möjligheter att öka värdet på den investering som görs.

Gruvutveckling med Inlandsinnovation som möjliggörare: Nordic Iron Ore
Inlandsinnovation har ett engagemang i Nordic Iron Ore, som är ett gruv- och prospekteringsbolag med
inriktning på att återuppta gruvdrift i Ludvika. Till att börja med är järnmalmsgruvan i Blötberget i fokus.
Ambitionen är att senare utvidga till närliggande fyndigheter kring Ludvika. Till grund för slutliga investeringsoch produktionsbeslut genomförs en slutlig lönsamhetsstudie (DFS).
Inlandsinnovation medverkar sedan november 2013 med lånefinansiering för att, tillsammans med befintliga
ägare och andra finansiella aktörer, säkerställa genomförandet av denna studie. Arbetet syftar till att Nordic Iron
Ore ska kunna inleda gruvbrytning under 2015.
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Inlandsinnovations investeringar
Inlandsinnovations investeringar består dels av direkta investeringar i ägarkapital, lån till portföljbolag och
andra bolag och dels av indirekta investeringar i form av lån till Stiftelsen Norrlandsfonden, förlagsinsats i
Kreditgarantiföreningen Norr (tidigare Övre Norrlands Kreditgarantiförening) och lån till lokala tillväxtbolag
(tillväxtkassor). Totalt sedan verksamhetsstarten har Inlandsinnovation nettoinvesterat 321 miljoner kronor i
andelar i portföljbolag, 235 miljoner kronor genom lån (varav 200 miljoner kronor till Norrlandsfonden) och
10 miljoner kronor via kapital som tillskjutits genom förlagsinsats (Kreditgarantiföreningen Norr). En exit har
genomförts.
Vid årets utgång hade Inlandsinnovation 21 portföljbolag. Portföljbolagen delas upp i rörelsedrivande bolag,
fond-i-fondbolag och tillväxtkassor. (För en beskrivning av respektive portföljbolag, se sidan 8).
Inlandsinnovations direkta ägande i portföljbolagen per den 31 december 2013
Bolag

Ort

Första investe-

Netto-

ringstidpunkt

investering (tkr)

Kapitalandel (%)

Röstandel (%)

oktober 2012

3 978

24,9

24,9

maj 2012

18 000

22,1

22,1

november 2012

11 319

11,8

8,5

Rörelsedrivande bolag
Bothnia Invent AB

Haparanda

CPD Center AB

Kalix

EasyFill AB (publ)

Bräcke

Elevenate AB

Åre

juni 2013

4 398

12,2

12,2

Enycon AB

Lövånger

juni 2013

15 000

22,1

22,1

Flooré AB

Torpshammar

november 2012

4 003

27,5

27,5

Älvdalen

juni 2013

9 990

25,0

25,0

Grönklittsgruppen AB (publ)

Orsa

juni 2012

60 051

21,5

21,5

Idea2Innovation Sweden AB

Åre

mars 2013

5 000

23,8

23,8

Movinto Fun AB

Åre

januari 2013

5 000

16,8

16,8

Permascand Holding AB1)

Ljungaverk

oktober 2012

16 000

40,0

40,0

Spaceport Sweden AB

Kiruna

maj 2012

6 000

20,0

20,0

Sustainable Cards Europe Holding AB

Hede

december 2012

8 750

25,2

25,2

Tannak AB

Jokkmokk

maj 2012

3 846

32,1

32,1

Z-forestab AB

Östersund

oktober 2013

20 820

25,0

25,0

Örndalen Exploatering AB

Vemdalen

januari 2013

4 450

25,1

25,1

Globisen AB
1)

1)

196 605
Fond-i-fondbolag
Ekonord Invest AB

Trångsviken

april 2013

10 900

14,3

14,3

Ekoväst Invest AB

Arvika

april 2013

900

11,8

11,8

Flexibla Bostäder Nord AB

Kiruna

maj 2013

15 000

37,5

37,5

Mittkapital i Jämtland och Västernorrland AB

Östersund

oktober 2013

92 500

100,0

100,0

49,0

49,0

119 300
Tillväxtkassor
Startkapital i Norr AB

Luleå

februari 2013

5 000
5 000

Totalt nettoinvesterat i andelar i portföljbolag

320 905

1)

Inlandsinnovation har även ett indirekt ägande i några portföljbolag. Inlandsinnovations direkta och indirekta kapital- respektive röstandelar uppgår till 30,5% i
Grönklittsgruppen, 80% i Permascand Holding och 80,7% i Z-forestab.
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Portföljbolagen
Rörelsedrivande bolag
Bothnia Invent har utvecklat ett nytt koncept inom
teknikområdet Face2Face, för framtidens kundbetjäning
från valfri plats. Det handlar om skräddarsydda lösningar
som möjliggör kundservice och support på distans med
hjälp av en servicedisk som kan fjärrstyras i realtid.
CPD Center har utvecklat och patenterat en ny
högteknologisk lösning för applikationer med integrerad
ledningsdragning på tredimensionella föremål (3DMIDmarknaden). Dessa applikationer används framförallt inom
fordonsindustri, telekom och medicinteknik.
EasyFill (tidigare Enjoy Group) säljer egenutvecklade
produkter för effektiv påfyllning av varor till detaljhandeln.
Ett viktigt kundsegment är ledande kylskåps- och butiksleverantörer globalt. Nu ligger marknadsfokus på kylda
varor men samma smarta lösningar finns även för torra
varor i butik.
Elevenate designar och säljer högkvalitativa alpina
skidkläder under varumärket “State of Elevenate” i ett
hundratal skidbutiker i drygt tio länder.
Enycon bygger upp produktionsanläggningar och distributionsnät för fjärrvärme. Detta sker främst genom förvärv
av befintliga anläggningar men även genom uppbyggnad av
nya eller konvertering av äldre fossilbaserad teknik till ny
biobränslebaserad.
Flooré är ett tillverkningsföretag som säljer ett patenterat
golvvärmesystem med hela Europa som marknad Golvvärmeskivan, som är klädd i aluminiumfolie, är en av
marknadens tunnaste.
Globisen äger och driver e-handelsbutiken www.skistart.
com, “din skidbutik på nätet”. E-handelsbutiken är en
specialistbutik inriktad på längdskidor och allt som hör
därtill. Inom segmentet längdutrustning är nätbutiken en
av Sveriges största och snabbast växande.
Grönklittsgruppen är ett snabbt växande företag inom
besöksnäringen med starka varumärken inom både vinteroch sommarturism, och är därmed en möjliggörare för att
bland annat utveckla turismen i västra Härjedalen.
Idea2Innovation Sweden har utvecklat Sveriges första
kommersiellt tillgängliga IT-system för idébaserat
utvecklingsarbete ‒ WIDE Idea Management. Det är en
molnbaserad tjänst och social plattform där idéer från
medarbetare, kunder eller samarbetspartner fångas upp och
utvecklas till konkreta förbättringar eller nya produkter och
tjänster.
Movinto Fun har utvecklat en innovativ, mobil och
interaktiv spelkonsol, Oriboo, som på ett engagerande
och roligt sätt inspirerar barn och ungdomar att röra
på sig. Movinto Fun har återförsäljare i Sverige och en
internetbutik.

Spaceport Sweden har som mål att etablera Europas första
rymdupplevelsecenter, med lärande äventyr för breda
målgrupper och på sikt även rymdresor för privatpersoner.
Sustainable Cards erbjuder ett miljö- och klimatvänligt
alternativ till de många olika typer av plastkort som
används som hotellkort, medlemskort, presentkort med
mera. Sustainable Cards tillverkar korten av sitt patentsökta
trämaterial och är världsledande inom sitt område.
Inlandsinnovation har investerat i Sustainable Cards Europe
Holding AB.
Tannak har utvecklat positioneringssystemet Herdview™
som kostnadseffektivt kan bevaka stora djurhjordar även i
områden utan GSM-täckning.
Z-forestab är ett investmentbolag för investeringar inom
skogs- och entreprenadbranschen. Genom Z-forestab
är Inlandsinnovation delägare i den nya skogstekniska
koncernen Cranab.
Örndalen Exploatering är ett bolag inom besöksnäringen
med visionen att bygga Sveriges nya skidort, Örndalen, nära
Björnrike i Härjedalen. Den nya skidorten är ett innovativt
upplevelsekoncept i fjällvärlden, med unik design av backar
för den nya tidens åkning. Örndalen ska attrahera turism
året runt.
Fond-i-fondbolag
Ekonord Invest investerar i mindre och medelstora företag
som bidrar till utvecklingen av de gröna näringarna (jord,
skog, trädgård, turism, förnyelsebar energi, miljöteknik,
livsmedel och hälsa), med stark marknadsposition,
lönsamma och gärna inom smala nischmarknader med
tillväxtpotential.
Ekoväst Invest investerar i små och medelstora företag med
huvudsaklig verksamhet i Värmland och Dalsland.
Flexibla Bostäder Nord är ett finansieringsbolag som
arbetar med att etablera attraktiva boenden som ger
förutsättningar för ett flexibelt nyttjande beroende på olika
behov i olika orter och vid skiftande tidpunkter.
Mittkapital i Jämtland och Västernorrland är ett
investmentbolag med inriktning på hållbara tillväxtföretag
i Jämtlands och Västernorrlands län. Bolagets huvudsakliga
verksamhet är att driva ett EU-projekt med målet att
skapa sysselsättning och stärka företagandet i regionen.
Mittkapital är ett helägt dotterbolag till Inlandsinnovation.
Tillväxtkassor
Startkapital i Norr är en lokal tillväxtkassa där
Inlandsinnovation investerat tillsammans med privata
investerare. Genom tillväxtbolagens riskkapitalsatsningar
kan de medverka till tillväxt i små bolag, nystartade bolag
och bolag i tidiga skeden.
Läs mer om portföljbolagen på www.inlandsinnovation.se

Permascand är ett verkstadsföretag som tillverkar elektroder
för elektrokemisk industri och utrustning i höghållfasta
material såsom titan och aluminium, framförallt för
offshoremarknaden. Inlandsinnovation har investerat i
Permascand Holding AB.
Fjärde kvartalet 2013 och bokslutskommuniké för 2013
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Ekonomisk utveckling under oktober-december 2013
Resultat
Resultat efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till -37 (1) miljoner kronor. Orealiserade övervärden har inte
påverkat kvartalets resultat och uppgick för kortfristiga kapitalplaceringar till 61 (67) miljoner kronor och för
långfristiga kapitalplaceringar till 9 (5) miljoner kronor. Resultatet har huvudsakligen påverkats av nedskrivning
av andelar i portföljbolag, kostnader för personal, finansnettot från kapitalplaceringar samt avsättning till
periodiseringsfond.

Kassaflöde
Kassaflödet inklusive investeringar uppgick under kvartalet till -121 (-45) miljoner kronor, varav -117 (-28)
miljoner kronor i investeringar i andelar i portföljbolag, -5 (0) miljoner kronor i förlagsinsats och -14 (-16)
miljoner kronor i nettoutlåning. Bolagets likvida medel och kortfristiga placeringar i aktie-, hedge-, ränte- och
företagsobligationsfonder uppgick till 1 424 (1 630) miljoner kronor vid kvartalets slut.

Eget kapital
Den 31 december 2013 uppgick Inlandsinnovations eget kapital till 2 030 (2 020) miljoner kronor, varav
kvartalets resultat utgjorde -37 (1) miljoner kronor. Bolagets obeskattade reserver uppgick till 24 miljoner
kronor.
För ytterligare information, se resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt förändring av eget kapital.

Ekonomisk utveckling under helåret 2013
Resultat
Resultat efter skatt för helåret uppgick till 10 (5) miljoner kronor. Orealiserade övervärden har inte påverkat
årets resultat och uppgick för kortfristiga kapitalplaceringar till 61 (67) miljoner kronor och för långfristiga
kapitalplaceringar till 9 (5) miljoner kronor. Resultatet har huvudsakligen påverkats av nedskrivning av andelar i
portföljbolag, kostnader för personal, finansnettot från kort- och långfristiga kapitalplaceringar samt avsättning
till periodiseringsfond.

Kassaflöde
Kassaflödet inklusive investeringar under helåret uppgick till -200 (-399) miljoner kronor, varav -249 (-78)
miljoner kronor i investeringar i andelar i portföljbolag, nettoutlåning -19 (-216) miljoner kronor, -5 (-5)
miljoner kronor i förlagsinsats och 0 (-100) miljoner kronor i långfristig kapitalplacering. Bolagets likvida
medel och kortfristiga placeringar i aktie-, hedge-, ränte- och företagsobligationsfonder uppgick till 1 424
(1 630) miljoner kronor vid årets slut.

Eget kapital
Den 31 december 2013 uppgick Inlandsinnovations eget kapital till 2 030 (2 020) miljoner kronor, varav årets
resultat utgjorde 10 (5) miljoner kronor. Bolagets obeskattade reserver uppgick till 24 miljoner kronor.
För ytterligare information, se resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt förändring av eget kapital.
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Risker och osäkerhetsfaktorer
För en beskrivning av väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer för Inlandsinnovation hänvisas till årsredovisningen
för 2012, sidan 16‒17. Utöver vad som framgår av denna rapport har inga andra väsentliga förändringar skett
sedan årsredovisningens avgivande.

Transaktioner med närstående
Inga transaktioner mellan Inlandsinnovation och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och
resultat har ägt rum.

Redovisningsprinciper
Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna
råd samt riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande.
Belopp anges i tusen kronor (tkr) om inget annat anges. Siffror inom parentes avser motsvarande period
föregående år.
Balansposten andelar i portföljbolag innefattar även andelar i bolag där Inlandsinnovation äger andelar och/eller
röster på mellan tjugo och hundra procent, så kallade intresse- och dotterföretag. Andra långfristiga fordringar,
portföljinvestering, innefattar även fordran på intresseföretag. Kort- och långfristiga placeringar exkluderar
orealiserade övervärden. Värde av kapitalförsäkringar och avsättning för övriga pensionsförpliktelser har tagits
upp i balansräkningen per den sista december 2013. Per den sista december 2012 uppgick motsvarande värde
av kapitalförsäkringar till 432 tusen kronor och avsättningar för pensioner och andra liknande förpliktelser till
536 tusen kronor.
Justerat eget kapital avser eget kapital plus 78% av obeskattade reserver.
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Resultaträkning
Resultaträkning, tusen kronor

Kvartal 4,
2013

Kvartal 4,
2012

Helår
2013

Helår
2012

852

542

2 825

1 161

Investeringsverksamheten
Ränteintäkter investeringsverksamheten
Utdelning från portföljbolag

-

-

5 599

-

600

-

600

-

Nedskrivning andelar och lån i investeringsverksamheten

-17 350

-

-17 350

-

Summa resultat från investeringsverksamheten

-15 898

542

-8 326

1 161

952

735

1 476

735

-7 831

-8 316

-23 462

-21 720

Resultat från andelar i portföljbolag

Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

-11 231

-2 917

-20 561

-9 283

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Personalkostnader

-48

-51

-203

-200

Övriga rörelsekostnader

-15

-

-15

-

-19 125

-11 284

-44 241

-31 203

-34 071

-10 007

-51 091

-29 307

-

-

5 000

5 000

12 291

12 651

83 113

34 028

-1

-1

-28

-1

12 290

12 650

88 085

39 027

-21 781

2 643

36 994

9 720

-14 400

-2 700

-14 400

-2 700

156

44

156

44

-14 244

-2 656

-14 244

-2 656

-36 025

-13

22 750

7 064

-887

520

-13 148

-2 176

-36 912

507

9 602

4 888

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
Övriga ränteintäkter och andra liknande resultatposter
Räntekostnader och andra liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Avsättning till periodiseringsfond
Förändring av avskrivningar utöver plan
Summa bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

Skatt på periodens resultat1
Periodens resultat

1) Skatt på resultat för fjärde kvartalet 2013 uppgår till -887 (520) tusen kronor, varav skatt på periodens förändring av kortfristiga placeringar, uppgår till
-1 186 (552) tusen kronor. Skatt på resultat för helåret 2013 uppgår till -13 148 (-2 176) tusen kronor, varav skatt på periodens kortfristiga placeringar
uppgår till -1 506 (-98) tusen kronor.
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Balansräkning
Balansräkning, tusen kronor

2013-12-31

2012-12-31

Inventarier

196

523

Summa materiella anläggningstillgångar

196

523

303 906

78 002

10 000

5 000

Andra långfristiga fordringar, portföljinvestering

226 150

216 300

Långfristiga kapitalplaceringar värdepapper

100 000

100 000

897

-

Summa finansiella anläggningstillgångar

640 953

399 302

Summa anläggningstillgångar

641 149

399 825

837

1 330

-

159

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i portföljbolag
Andra långfristiga värdepappersinnehav, portföljinvestering
1)

Värde av kapitalförsäkringar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordran
Andra kortfristiga fordringar, portföljinvestering

8 445

-

Övriga fordringar

1 284

163

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

3 523

4 502

14 089

6 154

Övriga kortfristiga placeringar2

1 394 573

1 528 835

Summa kortfristiga placeringar

1 394 573

1 528 835

29 004

101 598

Summa omsättningstillgångar

1 437 666

1 636 587

SUMMA TILLGÅNGAR

2 078 815

2 036 412

Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar

Kassa och bank

1) Marknadsvärdet på långfristiga kapitalplaceringar uppgår per den 31 december 2013 till 109 230 tusen kronor.
2) Marknadsvärdet på övriga kortfristiga placeringar uppgår per den 31 december 2013 till 1 455 423 tusen kronor.
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Balansräkning, forts och Förändring av eget kapital
Balansräkning, tusen kronor

2013-12-31

2012-12-31

Aktiekapital

150 000

150 000

Summa bundet eget kapital

150 000

150 000

Balanserat resultat

1 870 034

1 865 146

Periodens resultat

9 602

4 888

1 879 636

1 870 034

2 029 636

2 020 034

6 960

6 960

Periodiseringsfond tax 2013

2 700

2 700

Periodiseringsfond tax 2014

14 400

-

-

156

24 060

9 816

1 115

-

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Periodiseringsfond tax 2012

Ackumulerade avskrivningar utöver plan
Summa obeskattade reserver
Avsättningar
Pensioner och andra liknande förpliktelser
Övriga avsättningar, löneförpliktelser

7 624

-

Summa avsättningar

8 739

0

Övriga skulder

27

20

Summa långfristiga skulder

27

20

3 798

4 326

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuell skatteskuld

8 179

-

Övriga skulder

1 743

400

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 633

1 816

16 353

6 542

2 078 815

2 036 412

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter

897

Inga

Inga

Inga

Aktiekapital

Fritt eget
kapital

Summa eget
kapital

150 000

1 870 034

2 020 034

-

9 602

9 602

150 000

1 879 636

2 029 636

Ansvarsförbindelser

Förändring av eget kapital, tusen kronor
Eget kapital 2012-12-31
Periodens resultat
Eget kapital 2013-12-31
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys, tusen kronor

Kvartal 4,
2013

Kvartal 4,
2012

Helår
2013

Helår
2012

-34 071

-10 007

-51 091

-29 307

25 255

51

25 410

200

164

523

1 419

4 392

Erhållen ränta m.m. kort- och långfristiga
kapitalplaceringar

17 517

10 030

93 539

35 010

Erlagd ränta och liknande resultatposter

-1

-1

-28

-1

-638

-789

-4 541

-7 865

8 226

-193

64 708

2 429

-209

-710

492

-1 330

-1 544

-2 593

-141

-3 119

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta m.m. banktillgodohavanden

Erlagd skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder

1 302

1 973

-528

887

Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga rörelseskulder

937

-14

1 891

1 356

Förändring av rörelsekapital

486

-1 344

1 714

-2 206

8 712

-1 537

66 422

223

-78 002

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

-117 140

-28 002

-248 903

Försäljning andelar i portföljbolag, investerat värde

Investering i andelar i portföljbolag

6 000

-

6 000

Investering i andra långfristiga värdepapper,
portföljinvestering

-5 000

-

-5 000

-5 000

Investering i andra långfristiga fordringar,
portföljinvestering

-14 046

-15 800

-21 180

-216 300

Amortering, andra långfristiga fordringar,
portföljinvestering

-

-

2 535

-

Investering i materiella anläggningstillgångar

-

-29

-

-125

108

-

108

-

-

-

-

-100 000

-130 078

-43 831

-266 440

-399 427

Långfristiga skulder, ny upplåning

-

20

7

20

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

20

7

20

Förändring av likvida medel

-121 366

-45 348

-200 011

-399 184

Likvida medel vid periodens början

1 550 333

1 673 684

1 630 433

2 029 991

Försäljning materiella anläggningstillgångar
Investering i långfristiga kapitalplaceringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

Justering för värdeförändring i kortfristiga placeringar
Likvida medel vid periodens slut
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-374

1 423 577

1 630 433
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1 630 433
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Årsstämma och kommande rapporttillfällen
Årsstämma
Ordinarie årsstämma kommer att hållas i Östersund den 29 april 2014.

Förslag till årsstämman
Inlandsinnovations balanserade vinstmedel uppgår till 1 870 miljoner kronor och årets vinst till
10 miljoner kronor, sammanlagt 1 880 miljoner kronor.
I budgetpropositionen för 2014 (prop. 2013/14:1) aviserade ägaren att en extra utdelning kommer att
ske från Inlandsinnovation. Styrelsen kommer att föreslå att den extra utdelningen utdelas till ägaren
i samband med Inlandsinnovations årsstämma i april 2014. Utdelningsbeloppet är inte fastställt när
denna rapport avlämnas och kommer därför att framgå av förvaltningsberättelsen i Inlandsinnovations
årsredovisning för år 2013.
Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att kvarstående vinstmedel, efter föreslagen utdelning enligt
ovan, balanseras i ny räkning.

Årsredovisning
Årsredovisningen för år 2013 publiceras sista veckan i mars 2013 och kommer att finnas tillgänglig på
www.inlandsinnovation.se

Tidpunkter för kommande rapporttillfällen				 Datum
Delårsrapport kvartal 1 2014				

2014-04-28

Årsstämma, Östersund				

2014-04-29

Delårsrapport kvartal 2 2014				

2014-07-17

Delårsrapport kvartal 3 2014 				

2014-10-23

Delårsrapport kvartal 4 och bokslutskommuniké 2014				

2015-02-12

Kontaktpersoner
Eventuella frågor rörande denna rapport besvaras av vd Håkan Berg eller ekonomichef Barbro Ederwall,
telefon 0771-15 01 80.
Inlandsinnovation AB
Akademigatan 2, 831 Östersund
info@inlandsinnovation.se
www.inlandsinnovation.se

Foton: Bildarkivet (omslag), M. Glinjis (s. 2) och från portföljbolagen (omslag, s. 4 och 6).
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Försäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att Bokslutskommunikén för år 2013 ger en rättvisande
översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer företaget står inför.
Östersund den 13 februari 2014

Leif Zetterberg

Wilhelm Geijer

Maria Hallman

Ordförande

Ledamot

Ledamot

Per Hollander

Bengt-Erik Lindgren

Yvonne Lövbrand		

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Gunilla Nordlöf

Elisabeth Norman

Robert Taflin

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Håkan Berg
Verkställande direktör
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Revisors rapport över översiktlig granskning av bokslutskommuniké
upprättad i enlighet med 9 kap. årsredovisningslagen
Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av bokslutskommunikén för år 2013 för Inlandsinnovation AB.
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna
bokslutskommuniké i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2007:1. Vårt ansvar är att uttala en
slutsats om denna bokslutskommuniké grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 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 medveten
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 den bifogade bokslutskommunikén inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med
årsredovisningslagen och BFNAR 2007:1.

Östersund den 13 februari 2014
Deloitte AB

Lars Helgesson
Auktoriserad revisor
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