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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen och verkställande direktören för Resilient Regions International AB (svb), 556826-8113, får härmed
 avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

 Resilient Regions International AB (svb), med säte Malmö, är ett servicebolaget där verksamheten inom
 Rescilient Regions Association bedrivs.  Bolaget är till 100 % ägt av RRA och eventuell avkastning går tillbaka till
 verksamheten.

 Resilient Regions Association, RRA, är en neutral arena där näringsliv, akademi, kommuner och myndigheter
 möts för att lösa regionala utmaningar. Tillsammans bygger vi mer resilienta regioner med robusta funktioner och
 flöden, ett samhälle med förmåga att snabbt överbrygga och återhämta sig från påfrestningar.

 RRA är en ideell förening där kommuner, myndigheter, företag, akademin och registrerade organisationer är
 välkomna som medlemmar.

 Inom RRA drivs ett koncept benämnt Resilient Communities. Konceptet syftar till att adressera regionala
 utmaningar och koppla ihop regionala aktörer samt dem som är regionalt engagerade. Föreningen har fyra
 övergripande utmaningar i fokus:
 ·     Konsekvenser av klimatförändringar 
 ·     Urbanisering
 ·     Åldrande städer
 ·     Disruptive Technologies (nya teknologisprång som leder till genomgripande förändringar för hur vi lever våra 
       liv)

 Dessa utmaningar har variationer beroende på plats. Konsekvenser av klimatförändringar ser olika ut på olika
 geografiska platser, även inom Sverige.

 Alla som är medlemmar är välkomna att engagera sig i ett Resilient Community och  dess utmaningar. RRA
 erbjuder en modell för att starta upp community och har därefter en roll i att facilitera och stödja ett communitys
 verksamhet, t.ex. skapa underlag till workshops, identifiera relevanta aktörer, omvärldsbevaka, producera
 inbjudningar, dokumentation mm.

 Resilient Regions Association fokuserar på städers och regioners funktionalitet, speciellt på förmågan att kunna
 upprätthålla och återhämta funktionalitet vid påfrestningar. Påfrestningarna kan vara plötsliga och chockartade
 eller kroniska och långsamt tilltagande.

 Påfrestningar och katastrofer får alltid lokala och regionala konsekvenser på funktionaliteten och det är lokalt och
 regionalt som kostnader uppstår och det är där människor blir drabbade. Det är därför helt naturligt för Resilient
 Regions Association att fokusera på städer och regioner samt att koppla ihop olika aktörer. Genom ett nätverk av
 Resilient Communities kan utbyte av kunskaper, bäst praxis och effektivt lärande skapas. Det ger också
 möjlighet för flera communities att gå ihop och kraftsamla kring forskning, utveckling och innovation. 

 Resilient Regions Association är en unik organisation med ett unikt erbjudande som främjar utvecklingen av
 resilienta städer och regioner.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 Under 2017 togs flera viktiga steg framåt för att öka kunskapen om urban resiliens, bl.a. genomförde vi en
 heldagsutbildning för medlemmar, uppdaterade webben och tillgängliggjorde flera pedagogiska filmer mm. Vi har
 tillsammans med medlemsorganisationer etablerat och tydliggjort hur designprocesser kan användas för att
 utveckla lösningar som angriper flera problem.  Vi har också tagit fram ett exempel på hur tågtunneln under
 Malmö kan skyddas vid skyfall och översvämningar.  Genom att skapa en designlösning i stället för en
 beredskapslösning kan vi visa på hur flera fördelar kan genereras med samma investering. Detta är en av de
 stora fördelarna med att använda resiliensperspektiv på utmaningar och problem. Vidare har det i alla våra
 arrangemang under 2017 funnits med ett kunskapsdelande inslag, ibland med inbjudna internationella föreläsare
 och ibland med föreläsare från våra egna medlemsorganisationer.  Det syns också genom att vi har haft många
 nedladdningar av våra dokument som är tillgängliga online. Vårt kunnande och vår förmåga att presentera har
 fått erkännande under 2017.

 Under 2017 har vi också lyckats positionera oss internationellt, främst i Norden och Europa. Vi fick förtroendet att
 facilitera en session på Smart City World Congress i Barcelona, vi tog på oss ett uppdrag från Region Skåne att
 representera i Bryssel, VD har blivit inbjuden att tala på den globala think tanken HORASIS där vi skapade
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 kontakter med möjlighet till både medverkan i H2020 och andra projekt, vi har presenterat för nordiska
 ministerrådets utskott och etablerat en kontakt med Nordic Edge Expo på plats i Stavanger, mm. De kontakter
 och nätverk som byggs runt RRA kommer både att vara en möjlighet för föreningen och medlemmarna samt
 också en förutsättning för att kunna ingå i större projekt. 

 På uppdrag av Region Skåne representerade vi regionen på European Week of Regions and Cities (EWRC) i ett
 konsortium med regioner från Tyskland, Holland och Belgien. Veckan hade tre huvudteman varav ett var
 Resilience. Vi deltog i ett större seminarium med över 200 deltagare där vi pratade om vikten av att se
 utmaningar i regionalt perspektiv och att skapa regionala samarbeten. Genom våra kontakter lyckades vi få 100
 Resilient Cities president Michael Berkowitz, som key-note talare.  Dessutom arrangerade vi ett sidoevent i
 regionens brysselkontor tillsammans med 100RC och en inbjuden panel av representanter från Climate KIC,
 Region Skåne, globala koncerner och stora internationella konsultfirmor.  I publiken på båda eventen satt flera
 aktörer med uppdrag att forma framtida EU-agendor och vi är övertygade om att Urban Resiliens kommer att bli
 betydande för EU. Vi är väldigt väl positionerade i detta sammanhang.

 Redan under 2017 har detta gett resultat då vi bl.a. blivit inbjudna att delta i EU-projektet Smart Mature
 Resilience som kommer att avslutas under 2018 och Chief Resilience Officer från Paris har genomfört
 föreläsning på ett av våra event i Malmö kring värmebölja. Genom vårt internationella arbete under 2017 är vi,
 Sverige och Skåne mycket starkt positionerade internationellt i resilienssammanhang.

 Mot slutet av 2017 genomförde vi en strategisk styrelseworkshop som resulterade i insikten att RRA behöver får
 fram och genomföra konkreta projekt som förutom att leverera projektresultat också tydligt demonstrerar vad
 Urban Resiliens är. Genom konkreta projekt blir det lättare att attrahera presumtiva medlemmar som söker en
 arena för att göra konkreta saker. Detta blir strategiskt viktigt i arbetet med att rekrytera nya medlemmar och kan
 dessutom utgöra ett ekonomiskt bidrag till verksamhetens aktiviteter.

 Resilient Community
 Resilient Community Skåne (RCS) har genomfört två ½-dagsmöten. Det första genomfördes på våren i
 Trelleborg och var mycket välbesökt. Där lades bl.a. grunden för att fortsätta arbetet med Resilience by
 Design-konceptet. Det andra genomfördes mot slutet på året och hade bl.a. fortsatt fokus på Resilience by
 Design, förarlös godstrafik, nya teknologigenombrott och studenters presentation av utbildningsprogrammet
 Urbana Studier på Malmö Högskola.
  
 Vi har också genomfört ett uppdrag Övning Värmebölja från Region Skåne med communityt som målgrupp.
 Uppdraget leddes av Uhlman Competence AB, en av våra medlemsorganisationer. Det avslutades med en
 workshop med föreläsare från Paris och från ytterligare tre medlemsorganisationer.

 Inom ramen för RCS så har vi också tagit emot ett tvådagars besök från Vejle i Danmark, Nordens enda stad i
 det internationella nätverket 100 Resilient Cities, Pioneered by Rockefeller Foundation. Såväl workshops som
 studiebesök och arrangerade möten fanns med i programmet med borgmästaren och tjänstemän från
 kommunen.

 Inför 2017 fanns det planer på att starta etablering av ett community i Mälardalen. Det har inte skett vilket främst
 har berott på att Västerås kommun och företagen i regionen varit upptagna av tävlingen kring etablering av
 Sveriges nya stora batterifabrik. Däremot har två regioner i Europa tagit initiativ att diskutera möjligheten att
 ansluta sig till vårt koncept och fortsatta möten är inplanerade under 2018.

 Functional Cities
 Vår årliga konferens genomfördes i samarbete med The Conference, en väletablerad konferens av Media
 Evolution. Samtidigt var det också ett lokalt event inför EWRC i Bryssel och vi hade representation från våra
 samarbetspartners med i programmet såväl som svensk representant från Commitee of Regions,
 kommunalrådet från Kungsbacka. Functional Cities sammanfattades med en ny minibok som har varit mycket
 uppskattad och efterfrågad. Vi kan konstatera att Functional Cities som en aktiv konferens är ett värdefullt
 konferenskoncept.

 Resilient Regions Student Network
 Vårt studentnätverk fortsätter att växa. Under året har vi genomfört flera nätverksträffar och de har fått stor
 uppmärksamhet på LinkedIn med mer än 3 000 views.  Studenterna som är aktiva läser på olika utbildningar från
 i huvudsak tre olika universitet, Malmö Högskola, Lunds universitet och Copenhagen Business School.
 Gemensamt är att det läser utbildningar med urban inriktning. Vi har uppmärksammat att det finns flera
 examensarbeten och mastersuppsatser som handlar om urban resiliens vilket är både roligt och spännande.
 Studenter som tidigare varit aktiva har fortsatt att ha kontakt med RRA även efter det att de börjat sin
 professionella karriär. 

 Medlemmar
 Under 2017 har en ny kommun blivit medlem samt tre nya företag.  Vi har haft flera diskussioner och möten med
 både företag och kommuner som är intresserade men det tar tid att fatta beslut om medlemskap och vi förväntar
 oss att det kommer ge resultat först under 2018. Det råder hård konkurrens om medlemskap både i olika stads-
 och kommunföreningar och i olika branschorganisationer.
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 Vi genomförde två workshops med medlemmar för att inventera vad medlemmarna vill att vi skall göra framöver.
 Det som ligger högt på önskelistan är att vi skall bedriva omvärldsanalys och skapa aktiviteter kring dessa. Det
 anses speciellt intressant då vi inte bevakar en bransch utan tittar på utmaningar. Vidare vill man att vi skall
 bevaka olika utlysningar för projektmedel och matcha det mot regionala utmaningar. Avslutningsvis så anser
 man det viktigt att vi fortsätter vara en arena för intressanta möten med människor man normalt inte möter i sin
 professionella vardag. 

 Personal
 Under 2017 har det inte varit några personalförändringar. Personalstyrkan består av en VD och en Operations
 Manager. Könsfördelningen är jämn, en man och en kvinna. 
 Utöver personal finns ett löpande avtal om konsulttjänst för kommunikation motsvarande 10 timmar i månaden. 

 Riskanalys
 En av riskerna för föreningen är om erbjudandet till blivande medlemmar inte är tillräckligt attraktivt och att
 avgiften inte motsvarar upplevt värde av erbjudandet.
 Resilient Regions Association är en ny verksamhet och det finns sedan tidigare inget liknande erbjudande, det
 finns därmed en utmaning i att kunna attrahera organisationer. Verksamheten bryter i flera avseenden den
 välkända traditionen av medlemskap i branschorganisationer vilket också är en del i utmaningen att etablera
 något nytt.

 En utmaning för organisationen att växa, är att kommuner uppfattar att det finns många olika arenor för
 innovation, samarbeten och utveckling inom många olika områden. Därmed har man har börjat bli försiktig och
 hushållar med sitt engagemang. Då Urban Resiliens är ett ganska nyttområde och inte har en tydlig
 förvaltningstillhörighet hamnar vi omedelbart i en process av noggrant övervägande. Konkurrensen om
 medlemskap är hård samtidigt som vi ser att företag och organisationer ifrågasätter medlemskap inte bara hos
 oss utan även i andra medlemskapsorganisationer.

 Den slimmade resurssituationen med få anställda är också att betrakta som en risk.  Strukturkapital och
 kunnande är koncentrerat till få personer i organisationen vilket gör den sårbar för sjukdomar och eventuell
 extern rekrytering. Vidare är det svårt för organisationen att driva flera aktiviteter parallellt och svårt att svara upp
 till alla förväntningar om deltagande i olika externa projekt, möten och erbjudanden från medlemmar och
 presumtiva medlemmar.

Flerårsöversikt Belopp i Tkr
 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning 2 021 2 053 3 622 3 239
Resultat efter finansiella poster -880 -616 22 -262
Soliditet, % 12 21 9 8

Förändringar i eget kapital
 Aktie- Fritt eget
 kapital kapital
Vid årets början 100 000 223 180
Aktieägartillskott, erhållna 700 000
Årets resultat -880 248
Vid årets slut 100 000 42 932

 Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 2.070.000 kr (2.070.000 kr).

Resultatdisposition
 Belopp i kr
Styrelsen och verksställande direktören föreslår att till förfogande stående medel;

balanserat resultat 223 180
ovillkorat aktieägartillskott 700 000
årets resultat -880 248
Totalt 42 932

disponeras för
balanseras i ny räkning 42 932
Summa 42 932

 Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2017-01-01- 2016-01-01-

2017-12-31 2016-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning 2 2 021 477 2 053 350
Övriga rörelseintäkter 3 - 913 425
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 2 021 477 2 966 775

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader 4 -976 808 -1 947 068
Personalkostnader 5 -1 922 265 -1 634 592
Summa rörelsekostnader -2 899 073 -3 581 660

Rörelseresultat -877 596 -614 885

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter - 87
Räntekostnader och liknande resultatposter -2 653 -1 387
Summa finansiella poster -2 653 -1 300

Resultat efter finansiella poster -880 249 -616 185

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt -880 249 -616 185

Skatter

Årets resultat -880 249 -616 185
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 70 764 263 723
Övriga fordringar 29 223 45 683
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 59 545 13 664
Summa kortfristiga fordringar 159 532 323 070

Kassa och bank
Kassa och bank 1 050 570 1 204 852
Summa kassa och bank 1 050 570 1 204 852

Summa omsättningstillgångar 1 210 102 1 527 922

SUMMA TILLGÅNGAR 1 210 102 1 527 922



Resilient Regions International AB (svb)
556826-8113

8(10)Resilient Regions International AB (svb)  6(8)
556826-8113

Balansräkning
Belopp i kr Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Summa bundet eget kapital 100 000 100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 923 180 839 365
Årets resultat -880 249 -616 185
Summa fritt eget kapital 42 931 223 180

Summa eget kapital 142 931 323 180

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 112 426 31 101
Skulder till koncernföretag 552 896 681 952
Övriga skulder 277 604 240 753
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 124 245 250 936
Summa kortfristiga skulder 1 067 171 1 204 742

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 210 102 1 527 922
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Noter

 Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1  Redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
 BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Definition av nyckeltal
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till
balansomslutningen.

Not 2  Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad

Nettoomsättningens fördelning
 2017-01-01- 2016-01-01-
Nettoomsättning per rörelsegren 2017-12-31 2016-12-31
Inbetalda serviceavgifter 1 695 964 1 767 869
Logi 150 500 209 670
Försäljning av böcker 1 090 1 386
Deltagaravgifter 173 923 74 425
Summa 2 021 477 2 053 350

Not 3  Övriga rörelseintäkter
 2017-01-01- 2016-01-01-
 2017-12-31 2016-12-31
Övriga bidrag - 913 425
Summa - 913 425

Not 4  Övriga externa kostnader

 2017-01-01- 2016-01-01-
 2017-12-31 2016-12-31
Lokalkostnader och fastighetskostnader 162 300 164 500
Marknadsföring och web 17 563 8 463
Konferenser och utställningar 75 212 83 047
Kost och logi 159 253 265 815
Revision och redovisningstjänser 160 021 173 036
Konsultarvoden 163 772 382 643
Resekostnader 97 876 147 527
Övriga kostnader 140 811 722 037
Summa 976 808 1 947 068



Resilient Regions International AB (svb)
556826-8113

10(10)Resilient Regions International AB (svb)  8(8)
556826-8113

Not 5  Personal

Personal
 2017-01-01- 2016-01-01-
 2017-12-31 2016-12-31
Medelantalet anställda
Bolaget 2 2
Summa 2 2

Underskrifter

 Malmö 2018-05-
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