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ÄNNU ETT UTMANANDE ÅR
– MEN NU VÄXLAR VI UPP
Styrelseordförande- och VD-ord
2021 blev, precis som föregående år, starkt präglat av Covid-19 och dess effekter.
Samtidigt har vi sett att vid de tillfällen som restriktionerna har lättat under året,
så har bokningarna ökat snabbt. Ett tydligt bevis på att viljan att mötas fysiskt är stor.
Vi konstaterar även att det i den marknad som nu stegvis återhämtar sig finns förändrade
beteenden och behov som är här för att stanna, inte minst inom digitalisering. Stärkta
av nya erfarenheter och insikter, och med en solid grund att stå på, växlar vi nu upp vår
kompetens och utvecklingstakt för att fortsätta vara den aktör som skapar mest värde
för våra kunder.

kundbehovet. Ett bra exempel på det är när vi i juni kunde
skapa en så kallad ”tävlingsbubbla” för 600 personer under
golftävlingen PGA European Tour Scandinavian Mixed, eller när
vi under hösten genomförde Bokmässan som ett hybridevent
med 90 000 digitala visningar och 7 000 besökare på plats.
Under 2021 har vi fortsatt vårt omfattande arbete med att
anpassa vår organisation efter rådande läge. Under delar av
året har vi haft många permitterade medarbetare och vi har
tagit del av statligt stöd för korttidsarbete och andra ekonomiska stödåtgärder. Under hösten tog vi fram en utvecklingsplan för hur verksamheten ska kunna skalas upp igen, och vi
har hittills rekryterat cirka 150 nya kollegor. När vi rekryterar
ser vi samma sak som vi också ser i våra medarbetarundersökningar; Svenska Mässan Gothia Towers är en attraktiv
arbetsgivare och det finns en stark lojalitet och förståelse för
de åtgärder vi tvingats vidta under de senaste två åren.
Under hela pandemin har vi arbetat proaktivt för att få till
en god dialog med myndigheter och politiker. Genom ett
konsekvent opinionsarbete har vi fått upp mässbranschens
utmaningar på den politiska agendan vilket också bidragit till
en större kunskap och förståelse för vår bransch, och inte
minst vår förmåga att hantera stora arrangemang och flöden
på sätt som gör att smittspridning undviks. Den 1 juli 2021
fick mässor en egen kategori i begränsningsförordningen,
som innebar att mässor inte längre kategoriseras som ’allmänna sammankomster och offentliga tillställningar’ utan
bedöms utifrån våra egna förutsättningar att implementera
tillräckliga smittskyddsåtgärder.
När vi den 29 september, efter 566 dagar med restriktioner,
äntligen fick möjlighet att bedriva vår helhetsaffär igen såg vi
tydligt vilken passion och expertis våra medarbetare har
kring det fysiska mötet. Efter att under en lång tid enbart
kunna möta våra kunders behov genom digitala möten
och hybridmöten kunde vi under hösten genomföra flera
framgångsrika arrangemang på plats i vår anläggning, där
Socialdemokraternas partikongress i november och eCarExpo
i december är två händelser som sticker ut lite extra.

När vi för ett år sedan summerade 2020 konstaterade vi att
pandemin slagit mycket hårt mot vår affär och att vi under
året fokuserat på att ställa in och ställa om. 2020 var mycket
utmanande och när vi nu summerar 2021 ser vi att detta år
varit minst lika utmanande. Likt 2020 har flera av våra verksamhetsområden i princip haft näringsförbud under stora
delar av året. Vi har inte kunnat bedriva vår kärnaffär mer än i
mycket begränsad omfattning, vilket naturligtvis också
påverkat vårt resultat. Under 2021 nådde vi en omsättning på
492 miljoner och gjorde ett resultat efter finansnetto på
-256 miljoner. Det positiva är att vi trots detta vid årets utgång
fortsatt är ekonomiskt stabila med betydande fastighets
bestånd och betryggande likviditet.
Att vi efter två mycket tuffa och finansiellt svåra år fortfarande står starka är resultatet av flera strategiskt viktiga
beslut. Dels att vi tidigt agerade kraftfullt och professionellt
när pandemin bröt ut, dels att vi under många år byggt upp
en stark, effektiv organisation där alla viktiga processer och
flöden är på plats. Vi ser också ett helt avgörande värde i att
under en lång tid ha byggt upp ett mycket attraktivt fastighetsbestånd, som är värderat till cirka 5,7 miljarder kronor.
Beståndet utgör en mycket viktig tillgång för koncernen, nu
och framöver, och har legat till grund för en stor del av våra
utökade kreditfaciliteter.
Under en pandemi blir det tydligt vad det innebär att vara
en privat stiftelse. Hos oss finns inga aktieägare som kan
skjuta till mer kapital i svåra tider, men vi behöver inte heller
göra utdelningar vilket gett oss en unik långsiktighet och
finansiell stabilitet. En annan styrka är att vi som stiftelse har
korta beslutsvägar, vilket varit en viktig faktor under de
senaste två åren då täta möten mellan ledning, utskott och
styrelse ägt rum.
Vi vet att framtiden tillhör den aktör som är förändrings
inriktad och kan skapa mest värde i den extremt snabbrörliga
tid vi lever i. Att verka som en stiftelse stimulerar kreativa
processer och under hela pandemin har vi haft stort fokus på
omvärldsbevakningar för att kunna möta det förändrade
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STYRELSEORDFÖRANDE- OCH VD-ORD

Bilden är en illustration över evenemangsområdet i Göteborg inklusive framtida initierade byggprojekt.

Året avslutades tyvärr med ett bakslag då smittspridningen åter tog fart och förutsättningarna för att arrangera
fysiska möten än en gång blev kraftigt begränsade. Vi ser
dock att det finns ett fortsatt starkt behov av att träffas
fysiskt, och ett tydligt mönster är att våra kunder flyttar fram
sina möten och mässor i stället för att ställa in dem. Vi ser
också att vår nyvunna kunskap inom digitala satsningar,
såsom hybridmöten och studior med teknik i framkant, ger
stora mervärden som komplementära erbjudanden.
Arbetet med att vara en hållbar och säker mötesplats har
blivit viktigare än någonsin. Vi har tagit fram en ny hållbarhetsstrategi som innehåller fyra nya fokusområden – Hållbara
val, Cirkulära resurser, Hållbara möten och Relation och hälsa
och som kommer att implementeras i koncernen under 2022.
Sedan april 2021 är vi medlemmar i UN Global Compact, vars
10 grundläggande principer är ett riktmärke för hur Svenska
Mässan koncernens hållbarhetsarbete bedrivs. Genom medlemskapet förbinder vi oss därmed till att även fortsatt möta
deras principer kopplat till miljö, mänskliga rättigheter,
arbetskraft och anti-korruption. Våra framsteg inom hållbarhet beskrivs i hållbarhetsrapporten för 2021.
Inom säkerhetsområdet har vi under året bland annat
genomgått en certifieringsprocess för att kvalitetssäkra våra
smittskyddsrutiner för Covid-19 i mässanläggningen, och i
augusti blev vi godkända enligt den internationella standarden
’Covid 19-compliant’. Vi har tydliga och väl implementerade
riktlinjer för hur vi arbetar på ett sätt som är säkert för både
personal och besökare, såväl i en pandemi som när verksamheten är i full gång.

Vi ser positivt på framtiden och är övertygade om att vår
egen mötesplats har fantastisk potential att utvecklas ännu
mer de närmaste åren. Under 2021 inleddes detaljplane
arbetet för vårt fjärde torn +One, som med 40 våningar och
en höjd på 140 meter kommer att bli ett av stadens landmärken.
+One kommer att stärka vår unika plats i hjärtat av evenemangsområdet, som också kommer att se en stor expansion
under kommande år, där vi bland annat välkomnar Västlänken,
World of Volvo, Lisebergs vattenland och ett Universeum i ny
skepnad. Internationellt sett är evenemangsområdet i
Göteborg en helt unik plats, och med fortsatt gott samarbete
och paketering av våra erbjudanden kan vi skapa en exceptionell konkurrenskraft och sätta Göteborg på världskartan
som evenemangsstad.
När vi nu blickar fram mot 2022 gör vi det stolta med vetskapen om att vi trots den största och djupaste krisen i
modern historia bibehållit en stark likviditet och en organisation med oförminskad passion och motivation. Vi har satt
stort värde på att vårda våra kundrelationer genom hela
pandemin och vår vision om att bli Europas mest attraktiva
mötesplats genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen
står fast.
Under 2022 ser vi fram emot att visa världen varför det
fysiska mötet är viktigare än någonsin.

Göteborg 2022-03-01

Roger Holtback

Carin Kindbom

Styrelseordförande
Svenska Mässan Stiftelse

VD och koncernchef
Svenska Mässan Gothia Towers
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KONCERNENS RÄKENSKAPER

Femårsöversikt
2021

2020

2019

2018

2017

564

614

1 272

1 431

1 247

RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG, MKR
Rörelseintäkter
Rörelsekostnader

-772

-841

-1 204

-1 306

-1 134

Rörelseresultat

-208

-227

68

125

113
-56

Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Skatt
Årets resultat

-48

-51

-53

-56

-256

-278

15

69

57

24

25

-4

-4

-13

-232

-253

11

65

44

13

18

23

23

27

2 277

2 375

2 449

2 390

2 381

10

8

9

8

9

127

67

150

142

161

BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG, MKR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Varulager och kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa tillgångar
Eget kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder till kreditinstitut
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

2

1

76

83

54

2 429

2 469

2 707

2 646

2 632

232

464

717

706

641

229

250

274

267

261

1 565

1 465

1 415

1 415

1 415

403

290

301

258

315

2 429

2 469

2 707

2 646

2 632

5

10

18

25

18

MÄSSOR/ARRANGEMANG
Antal egna arrangemang
Antal övriga arrangemang
Antal utställare
Antal besök

9

12

30

27

30

579

2 214

5 169

6 572

6 849

13 781

176 168

425 090

564 780

675 041

Konferenspersondagar

49 142

44 913

213 225

294 780

317 576

Såld yta, kvm

10 659

70 101

115 889

201 513

136 351

146 959

117 092

308 611

309 541

288 838

34,0

28,8

72,2

72,7

67,9

HOTELLVERKSAMHETEN
Sålda rumsnätter Gothia Towers
Beläggning, %
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KONCERNENS RÄKENSKAPER

Finansiella nyckeltal
2021

2020

2019

2018

2017

EBITDA-marginal, %

-19,0

-20,6

14,5

16,3

17,1

EBT-marginal, %

-52,0

-52,9

1,2

4,8

4,6

-4,3

-4,4

1,3

2,2

2,0

MARGINALER

Räntetäckningsgrad, ggr

AVKASTNINGSMÅTT
Avkastning operativt kapital, %

-10,0

-10,7

3,2

6,0

5,5

Avkastning sysselsatt kapital, %

-10,1

-10,4

3,1

5,8

5,4

-8,5

-8,7

2,6

4,8

4,4

Avkastning totalt kapital, %

KAPITALSTRUKTUR
Eget kapital, Mkr

232

464

717

706

641

Eget kapital andel av operativt kapital, %

11,2

21,8

33,8

33,7

31,3

9,6

18,8

26,5

26,7

24,4

-140

-157

134

180

156

Personal, medeltalet anställda

567

698

858

817

798

Turistekonomiska effekter, Mkr

ET*

ET*

3 354

3 200

3 066

Soliditet, %

KASSAFLÖDE
Kassaflöde före förändring av rörelsekapitalet, Mkr

PERSONAL

DEFINITIONER AV NYCKELTAL
EBITDA-marginal:

Resultat före avskrivningar i procent av nettoomsättningen.

EBT-marginal:

Resultat före skatt i procent av nettoomsättningen.
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i relation till

Ränteteckningsgrad:

de finansiella kostnaderna.

Avkastning på operativt kapital:

Resultat före finansiella poster i procent av genomsnittligt operativt kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital:

genomsnittligt sysselsatt kapital.

Resultat före finansiella poster plus finansiella intäkter i procent av
Resultat före finansiella poster plus finansiella intäkter i procent av
Avkastning på totalt kapital:

genomsnittlig balansomslutning.

Soliditet:

Eget kapital i relation till balansomslutning per balansdagen.
Balansomslutning minus likvida medel, finansiella tillgångar och icke

Operativt kapital:

räntebärande skulder.
Balansomslutning minus icke räntebärande skulder inklusive uppskjutna

Sysselsatt kapital:

skatteskulder.
Baseras på årssiffror från SCB och Tillväxtverket som bearbetats av

Turistekonomiska effekter:

Göteborg & Co.

* Ej tillämpligt, inte framtaget.
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Koncernledning

Carin Kindbom
VD och koncernchef
Svenska Mässan Gothia Towers

Anders Tufvesson

Elisabeth Thomson

Benny Karlsson

Ekonomi- och finansdirektör

Hotell- och restaurangdirektör

Direktör Mässor och Möten samt
Försäljnings- och marknadsdirektör

Anna Wikströmer Sundgren

Carina Dietmann

Joachim Hult

HR-direktör

Kommunikationsdirektör

Fastighetsdirektör
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Styrelse

Roger Holtback

Carin Kindbom

Styrelseordförande

VD och koncernchef
Svenska Mässan Gothia Towers

Jan-Olof Jacke

Björn Ingemanson

Charlotte Ljunggren

Vice styrelseordförande

Ledamot

Ledamot

Johan Trouvé

Christel Armstrong
Darvik

Anders Sundberg

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Thomas Hedberg

Grith Fjeldmose

Jesper Prytz

Ledamot

Ledamot

Sekreterare
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HÅLLBARHETSRAPPORT
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Som ett led i implementeringen av den nya hållbarhetsstrategin har Svenska Mässan koncernen under 2021 genomfört ett flertal aktiviteter som driver hållbarhetsarbetet
framåt. Under våren blev koncernen medlem i UN Global
Compact, världens största hållbarhetsinitiativ, vars tio
grundläggande principer med internationellt vedertagna
konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter,
miljö och anti-korruption utgör ett viktigt styrmedel i koncernens aktiva hållbarhetsarbete.
Dessutom har ett nyinrättat hållbarhetsforum etablerats,
där representanter från verksamhetens olika områden deltar
för att implementera och driva arbetet med de fyra fokusområdena samt identifiera nya, mätbara initiativ som leder till
positiv förflyttning och förbättring. Hållbarhetsforumet leds
av kommunikationsdirektören som är ytterst ansvarig för
hållbarhet på ledningsnivå.
Under året har även den nya datadrivna rapporteringsplattformen Position green implementerats för att öka
effektiviteten och underlätta hanteringen och utvecklingen
av mätbar hållbarhetsdata.
Svenska Mässan koncernen ser internationell samverkan
som ett viktigt steg för att branschen ska kunna medverka till
att FN:s klimatmål uppnås. Inför klimattoppmötet COP26 i
Glasgow undertecknade koncernen den globala evenemangsindustrins (JMIC) gemensamma åtagande för att halvera koldioxidutsläppen till 2030 och uppnå nollnetto-utsläpp
i branschen senast 2050.
Sedan 2015 har koncernens hållbarhetsarbete följts upp
enligt ett ledningssystem som bygger på ISO 20121 där koncernen är tredjepartscertifierad. I certifieringen ingår ett
årligt riskhanteringsarbete där respektive fokusområde
bedöms enligt en framtagen modell. Den senaste certifieringen genomfördes i december 2020 med ett års giltighet.
Som en del i den nya hållbarhetsstrategin har det påbörjats
ett arbete med en kartläggning av relevanta kvalitets
säkringssystem för att möta de krav som ställs på koncernens
breda verksamhetsområde. Även befintliga nyckeltal kommer
att utvärderas under 2022 för att stärka kopplingen till de
fyra fokusområdena och det övergripande förbättringsarbetet
mot att bli en hållbar mötesplats.

Coronapandemin fortsätter att påverka Svenska Mässan koncernen även under 2021. Vissa delar av verksamheten har
haft näringsförbud och endast ett fåtal fysiska mässor kunde
genomföras efter det att restriktionerna tagits bort under
hösten 2021. Det har medfört att även besöks- och gästantalet överlag varit kraftigt reducerat under året, med vissa
säsongsvariationer där hotellverksamheten noterade en uppgång jämfört med föregående år.
Våra besökares och medarbetares säkerhet och hälsa har
hela tiden varit högsta prioritet. Vi har följt myndigheternas
rekommendationer och anpassat organisation och anläggning efter de förutsättningar som pandemin medfört. Det
ökade interna och externa informationsbehovet kopplat till
smittsäkerhet har även under 2021 ställt höga krav på proaktiva och reaktiva kommunikationsinsatser för att skapa en
trygg mötesplats utan risk för ökad smittspridning.
Under 2020 startades flera initiativ med olika branschaktörer för att gemensamt möta coronapandemins utmaningar
och dessa samarbeten har fortlöpt även under 2021, så som
besöksnäringens initiativ ‘Safe to Visit’ och mässbranschens
samarbete ‘Vi ses säkert’. Även det interna projektet ‘Safe at
Work’, med fokus på en säker och trygg arbetsplats för medarbetare, har fortsatt under 2021.
Koncernen har arbetat med hållbarhet i över 20 år och det
har länge ansetts vara en nyckelfaktor för att skapa lönsam
tillväxt och vara en attraktiv mötesplats. Detta är koncernens
femte hållbarhetsrapport och avser räkenskapsåret 2021.
Hållbar utveckling har varit ett av koncernens sex strategiska
fokusområden i affärsplanen för 2019-2021, med affärsmodellen att skapa helhetsupplevelser under ett och samma tak
för lönsam tillväxt.
I affärsplanen prioriteras tre övergripande hållbarhetsmål,
som var och ett har en tydlig koppling till flera av FN:s globala hållbarhetsmål (SDG:erna) i Agenda 2030. För att säkerställa att målen uppfyllts har planering och uppföljning skett
på årsbasis i samråd med berörda verksamhetsområden.
Inom ramen för hållbarhetsarbetet identifierades åtta områden där verksamhetens påverkan är som störst. Varje år
genomförs en årlig riskbedömning av dessa områden.
Samtidigt som pandemin begränsat stora delar av den normala verksamheten har det också funnits möjlighet att anpassa
och utveckla arbetssätt och innehåll för att skapa rätt fokus
framåt. Under 2021 har koncernen upprättat en ny hållbarhetsstrategi för att accelerera utvecklingen av hållbara möten
och upplevelser samt för att möta nya interna och externa
behov. Den nya strategin, som också är en del av affärsplanen
för 2022-2024, utgår från fyra fokusområden – Hållbara val,
Cirkulära resurser, Hållbara möten och Relation och hälsa – och
syftar till att tydliggöra och stärka sambandet mellan det verksamhetsnära hållbarhetsarbetet, hållbarhetsmålen i Agenda
2030 och det övergripande klimatmålet i Parisavtalet.
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HÅLLBARHETSRAPPORT

Miljö & CSR

spisar i restaurangköken. Trasig och utsliten IT-utrusning
doneras till stiftelsen IT4Kids. Stödjande dokument är koncernens hållbarhetspolicy som följs upp via årsbundna mål.

ENERGI OCH KLIMAT
Koncernen vill erbjuda en klimatsmart mötesplats och sedan
2011 täcks hela anläggningens elbehov av vindkraft.
Belysning, ventilation, uppvärmning, kyla samt kunskap och
beteende är faktorer som påverkar energiförbrukningen. Ett
fortlöpande arbete bedrivs för att optimera Svenska Mässan
koncernens fastigheter med hänsyn till dessa faktorer.
Stödjande dokument är koncernens hållbarhetspolicy som
följs upp via årsbundna mål.

TRANSPORTER
Svenska Mässan koncernens intention är att bidra till att
minska koldioxidutsläppen och trafikträngseln i centrala
Göteborg. Koncernen optimerar därför sin logistik genom
samlastning och komprimering av godsmängder till och från
anläggningen. Antalet transporter under ett verksamhetsår
varierar beroende på antalet mässor och event som arrangeras på mötesplatsen. Stödjande dokument är koncernens
hållbarhetspolicy som följs upp via årsbundna mål.

MAT OCH DRYCK
Ekologiskt, närproducerat och rättvist är ledord som Svenska
Mässan koncernen strävar efter att uppfylla i restaurangernas utbud. Restaurangernas vin- och öllistor innehåller ett
flertal ekologiska alternativ och sortimentet utökas kontinuerligt. Stödjande dokument är koncernens hållbarhetspolicy
som följs upp via årsbundna mål.

SAMHÄLLSENGAGEMANG
Koncernen väljer att stödja ett urval av organisationer och
projekt som på lokal nivå verkar för goda syften. Under 2021
har Svenska Mässan koncernen främst fokuserat på olika projekt inom Räddningsmissionen vars uppdrag är att bekämpa
social utsatthet och utanförskap i och omkring
Göteborgsområdet. Samarbetet mellan Svenska Mässan koncernen och Räddningsmissionen har pågått sedan 2008.

KEMIKALIER
Svenska Mässan koncernen strävar efter att alla produkter
som används i den dagliga driften ska vara miljömärkta med
EU-blomman, Svanen eller Bra Miljöval. Det gäller alltifrån
diskmedel, fönsterputs, golv- och badrumsrengöring till
målarfärger och limmer. Ett fortlöpande arbete sker för att
begränsa behovet av kemikalier, bland annat genom innovativa lösningar och förändrade arbetssätt. På sikt är målet att
utifrån en handlingsplan eliminera farliga ämnen som listas i
Kemikalieinspektionens PRIO-databaslista. Stödjande dokument är koncernens hållbarhetspolicy som följs upp via årsbundna mål.
AVFALL
Koncernen arbetar löpande för att minska den totala avfallsmängden och förenkla för besökare, gäster och kunder att
hantera sitt avfall under sitt besök. 95 procent av det totala
avfallet återvinns. I publika utrymmen på mötesplatsen finns
behållare för att sortera papper, brännbart, glas och burkar.
Av den totala mängden avfall komposteras och rötas en del
för att omvandlas till biogas, som sedan används för att driva

TILLGÄNGLIGHET
Svenska Mässan koncernen genomför och planerar både
kort- och långsiktiga anpassningar av anläggningens lokaler.
Målet är att alla, oavsett individuella förutsättningar, ska
kunna besöka mötesplatsen. På Gothia Towers finns 12 rum
och en svit som är tillgänglighetsanpassade. Stödjande
dokument är koncernens hållbarhetspolicy som följs upp via
årsbundna mål.

HÅLLBARHETSMÅL
2019–2021

NYCKELTAL

STRATEGI

2020

2019

159 kWh

147 kWh

186 kWh

1,46 kg

3,45 kg

6,10 kg

1,57 kg

4,30 kg

6,96 kg

Ekologiska basvaror av
vårt totala livsmedels
sortiment räknat i procent

15,78 %

15,99 %

17,01 %

Volymprocent av kemikalieanvändningen som är
miljömärkt

53,96 %

53,98 %

75,64 %

Återvinningsgrad

93,92 %

93,00 %

95,17 %

Energiförbrukning per kvm

Vi ska minska vår totala energi- Minimera energianvändningen
användning med 10 procent.
för minskad miljöpåverkan och
ökad lönsamhet.

Koldioxidutsläpp per kvm
kopplat till koncernens
energiförbrukning

Vi ska ersätta vårt engångsma- Ersätta engångsmaterial i fossil
terial i fossil plast med hållbara plast till hållbara material genom
alternativ.
innovativa lösningar.
Våra medarbetare tycker att vi
är en hållbar arbetsplats.

2021

– Market based(1)
– Location based

Stärka medarbetarnas välmående genom fokus på arbetsmiljö,
hälsa och likabehandling. Genom
förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter skapa en arbetsplats där medarbetarna mår bra,
presterar och utvecklas.
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(1)

(1)

2021 beräknades utsläppen för market based och location based
enligt emissionsfaktorer framtagna av IEA.
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Sociala förhållanden och medarbetare
FÖRETAGSKULTUR
Svenska Mässan koncernens utveckling och framgång vilar
på mycket engagerade medarbetare som samarbetar för att
överträffa besökarnas förväntningar och skapa en plats för
unika upplevelser och möten i världsklass. Det kräver gott
ledarskap och starkt medarbetarskap. Företagskulturen är
affärsdriven med kundupplevelsen i fokus och kännetecknas
av kärnvärdena engagemang, samarbete och mod.
Koncernen strävar efter mångfald bland medarbetarna och
arbetar aktivt för att främja en inkluderande kultur. Alla tillsvidareanställda medarbetare utbildas löpande om koncernens hållbarhetsarbete. Stödjande dokument är koncernens
medarbetarundersökning. Den årliga medarbetarundersökningen som genomförs på koncernnivå innehåller frågor som
rör Engagemang, Teameffektivitet, Ledarskap,
Organisatorisk och social arbetsmiljö och Likabehandling.
Under 2021 har medarbetarundersökningen även kompletterats med frågor som rör Covid-19 och distansarbete till
följd av coronapandemin för att säkerställa en hållbar arbetsplats under rådande pandemi. Koncernen har också upprättat
en policy och riktlinjer för distansarbete som ett stöd för att
säkerställa en bra arbetsmiljö.

MEDARBETARE
Koncernen arbetar aktivt för att erbjuda en dynamisk, inspirerande, utvecklande och hållbar arbetsplats. Det finns en
bredd av utvecklingsmöjligheter som gör att många medarbetare kan samla hela sin karriär inom koncernen.
Medarbetarna ges ett stort individuellt ansvar över sina
arbetsuppgifter, ansvarsområden, personliga mål och
utveckling. Varje år genomförs individuella mål- och medarbetarsamtal där utvecklingsområden kartläggs, till exempel
erbjuds medarbetare kompetensutveckling för att möta nya
kundbehov och förväntningar. Svenska Mässan koncernens
kärnvärden ligger till grund för medarbetarskapet. Stödjande
dokument är koncernens medarbetarpolicy och medarbetarundersökning.
LEDARSKAP
Svenska Mässan koncernen anser att bra ledarskap är en
framgångsfaktor för att skapa en konkurrenskraftig och hållbar arbetsplats. Ledarfilosofin är att motivera, engagera och
utveckla våra medarbetare och därigenom nå resultat.
Ledarskapet genomsyras av koncernens kärnvärden.
Kompetensutvecklingsinsatser för ledare genomförs kontinuerligt inom ledarskap, arbetsmiljö och arbetsrätt. En medarbetarundersökning genomförs årligen där alla chefer tar
del av feedback på sitt ledarskap. Stödjande dokument är
koncernens ledarskapspolicy och medarbetarundersökning.
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Respekt för mänskliga
rättigheter

ARBETSMILJÖ
Vår övergripande målsättning är en hållbar arbetsplats där
god fysisk, social och digital arbetsmiljö är centrala delar.
Koncernen arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor,
bland annat genom att rapportera och följa upp tillbud och
olycksfall samt genom att löpande genomföra skyddsronder,
riskbedömningar och medarbetarundersökningar. Inom koncernen finns en arbetsmiljökommitté som träffas regelbundet
och medarbetare, chefer och skyddsombud samverkar för
att förbättra och säkerställa att vi arbetar för en god arbetsmiljö. Svenska Mässan koncernen driver också ett hälsoarbete som strävar efter att ge medarbetare förutsättningar att
främja sin egen hälsa och göra sunda val. Stödjande dokument är koncernens arbetsmiljöpolicy och handlingsplan
samt policy mot alkohol och droger.

I koncernens uppförandekod listas grundläggande hållbarhetskrav samt etiska riktlinjer som ställs på leverantörer med
en omsättning på mer än 3,5 Mkr. Uppförandekoden omfattar även mänskliga rättigheter och är en del av varje förhandling. Leverantörer ansvarar för att deras underleverantörer
följer koncernens uppförandekod. Uppföljning sker löpande i
samband med att avtal nytecknas samt på kvartalsvisa uppföljningsmöten med leverantörerna. Stödjande dokument är
koncernens uppförandekod för leverantörer.

Motverka korruption

LIKABEHANDLING
Medarbetare ska bemötas med respekt och värdighet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Alla ska ha lika goda
förutsättningar att lyckas och prestera sitt bästa. Svenska
Mässan koncernen har utarbetat en likabehandlingspolicy
och en plan för lika rättigheter och möjligheter som
innehåller mål för koncernens likabehandlingsarbete.
Stödjande dokument är koncernens likabehandlingspolicy
och plan för lika rättigheter och möjligheter.

NYCKELTAL*

2021

2020

2019

Engagemangsindex
(Index EI)

83

81

82

Teameffektivitet
(Index TEI)

76

Mäts inte

75

Ledarskapsindex
(Index LSI)

80

78

80

Sedan 2020 finns en så kallad visselblåsartjänst implementerad
genom en tredjepartsaktör. Dit kan man vända sig om man
misstänker oegentligheter och önskar vara anonym.
Koncernen har inte haft några rapporterade fall av korruption
under året eller föregående år. Korruptionsfrågor hanteras i
riskhanteringsarbetet som styrs av riskhanteringspolicyn
och vår uppförandekod. I uppförandekoden anges tydlig
hur koncernens medarbetare ska förhålla sig till alla relevanta intressenter avseende eventuella gåvor, representation och dylikt. Stödjande dokument är koncernens uppförandekod för leverantörer, uppförandekod för medarbetare
och riskhanteringspolicy.

NYCKELTAL*
Organisatorisk och
Social arbetsmiljö (OSI)
Sjukfrånvaro i koncernen
Likabehandlingsindex

2021

2020

2019

76

76

75

4,00 %

3,90 %

4,94 %

93

Mäts inte

92

* Index är ett resultat av utvalda frågeställningar i koncernens
medarbetarundersökning som genomförs tillsammans med Brilliant
Future. Resultatet jämförs med drygt 600 000 svar från över 260
nordiska och internationella organisationer. Det högsta värdet på
samtliga index är 100. Index för likabehandling mäts endast för
Svenska Mässan koncernen och saknar därför externa jämförelsetal.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Mässan Stiftelse, organisations
nummer 857201-2444 med säte i Göteborg, får härmed avge årsredovisning och
koncernredovisning för verksamheten i Stiftelsen och koncernen för räkenskapsåret
2021. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental svenska kronor.
Uppgifter inom parentes avser föregående år.
VERKSAMHETEN
Svenska Mässan koncernen är en av norra Europas största
integrerade mötesplatser och driver mäss-, mötes-, SPA-,
event-, hotell och restaurangverksamhet i egen regi, allt
under ett tak. Visionen är att bli Europas mest attraktiva
mötesplats genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen.
Gothia Towers, som ingår i Svenska Mässan koncernen, är ett
av norra Europas största hotell och bedriver också en av
Sveriges största restaurangverksamheter. Affärsmodellen
bygger på starka besöksflöden mellan de olika verksamheterna och att ständigt skapa mervärde för kunder, besökare
och gäster.
Svenska Mässans läge, mitt i Göteborgs centrum med
gångavstånd till stadens stora utbud av kultur, nöjen och
sevärdheter, ger en särskiljande konkurrenskraft för att möta
såväl den nationella som internationella marknaden.
Moderbolaget Svenska Mässan Stiftelse är en privat och
ekonomiskt fristående stiftelse med uppdrag att främja
näringslivets intressen. Stiftelsen äger och förvaltar ett fastighetsbestånd som består av mässhallar, kongresshall, restaurang och kontorslokaler. Vidare är Stiftelsen ett aktivt holdingbolag med fyra verksamhetsdrivande dotterbolag:

och hann knappt starta upp efter höstens avveckling av restriktioner innan dessa återinfördes när pandemiläget försämrades i december. Verksamheterna inom hotell och restaurang har påverkats kraftigt under året. De perioder då
restriktionerna så tillåtit har vi tillfälligt sett en ökad beläggning både inom hotell och restaurang för den privata kundkategorin, framförallt under turistsäsongerna. De omfattande
och mycket negativa konsekvenserna av pandemin gör att
koncernens nettoomsättning 2021 uppgick till 492 Mkr (525).
Resultat före avskrivningar uppgick till -93 Mkr (-108),
motsvarande en EBITDA-marginal om -19,0 % (-20,6).
Rörelseresultatet uppgick till -208 Mkr (-227), motsvarande
en rörelsemarginal om -42,3 % (-43,2). Det finansiella nettot
uppgick till -48 Mkr (-51). Resultatet efter finansiella poster
uppgick till -256 Mkr (-278).
Koncernen fortsätter nyttja de mycket viktiga möjligheterna
till statliga stöd och bidrag som erbjudits under pandemin. Där
har omställningsstödet tillsammans med möjligheten till permittering haft störst inverkan på årets resultat. Efter de kraftfulla neddragningar som vidtogs under 2020 uppgår koncernens medelantal anställda under året till 567 (698).
Koncernens balansräkning är fortsatt stark med en beräknad justerad soliditet på cirka 60 procent, tack vare koncernens fastighetsbestånd. Beståndet utgör en oerhört stor tillgång för koncernen, nu och framöver, och har legat till grund
för en stor del av våra utökade kreditfaciliteter.
Koncernens kassaflöde före investeringar uppgick till -57 Mkr
(-195). Investeringsverksamheten uppgick till -12 Mkr (-40),
vilket ger ett kassaflöde efter investeringar på -69 Mkr (-236).
Koncernens investeringar är huvudsakligen hänförbara till
löpande underhåll av hotellet och mässhallarna.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till
69 Mkr (160) och årets kassaflöde till 1 Mkr (-75).
Koncernens egna kapital uppgår till 232 Mkr (464).

• Svenska Mässan Gothia Towers AB utvecklar och driver
mässor och event tillsammans med hotell-, restaurang- och
mötesverksamhet.
• Sweden MEETX AB är en professionell kongressarrangör
(PCO) som erbjuder helhetslösningar inom kongresser,
konferenser och möten.
• Svenska Mässan Hotellfastigheter AB äger och förvaltar
koncernens hotellfastighet.
• Mässans Gata AB äger och förvaltar koncernens kontorsfastighet.

STIFTELSENS RESULTAT OCH STÄLLNING
Moderbolagets nettoomsättning 2021 uppgick till 113 Mkr
(122) och rörelseresultatet till -21 Mkr (-8). Det finansiella nettot
var -17 Mkr (-204) och resultat efter finansiella poster -38 Mkr
(-213). Koncernbidrag har erhållits från dotterbolagen Svenska
Mässan Hotellfastigheter AB och Mässans Gata AB med 15 Mkr.
Koncernbidragen redovisas som bokslutsdisposition.
Under året har investeringar i byggnader, inventarier och
immateriella anläggningstillgångar på 5 Mkr (17) genomförts.
Moderbolagets kassaflöde före investeringar uppgick till
-26 Mkr (-224).

KONCERNENS RESULTAT OCH STÄLLNING
De två senaste åren har varit de mest utmanande under
Svenska Mässans mer än hundraåriga historia och satt tydliga avtryck i Stiftelsens ekonomiska ställning och resultat.
Coronapandemin har påverkat koncernens
kärnverksamheter oavbrutet sedan mars 2020 när de lagstadgade restriktionerna kring folksamlingar först infördes.
Likt 2020 har 2021 varit synnerligen utmanande. Mäss- och
mötesverksamheten har varit starkt begränsad under året
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

HÅLLBARHET
I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Svenska Mässan Stiftelse valt
att upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten som en
från årsredovisningen avskild rapport. Hållbarhetsrapporten
återfinns på sidorna 10-13 i detta dokument.

• Revisionsutskottet står för kontakten med Stiftelsens revisorer och övervakning av revisionen. Utskottet består av
styrelseledamöterna Charlotte Ljunggren, Björn
Ingemanson och Johan Trouvé.
• Riskutskottet står för genomgång av Stiftelsens riskhantering. Utskottet består av styrelseledamöterna Björn
Ingemanson, Charlotte Ljunggren och Johan Trouvé.

RISKER OCH RISKHANTERING
En redogörelse för aktuella risker och osäkerhetsfaktorer
återfinns i not 2.

• Finansutskottet behandlar Stiftelsens finansieringsfrågor.
Utskottet består av styrelsens ordförande Roger Holtback,
vice ordförande Jan-Olof Jacke och styrelseledamoten
Christel Armstrong Darvik.

STYRELSEN OCH UTSKOTT
Svenska Mässan Stiftelse har ett huvudmannaråd med högst
50 ledamöter. Till ledamöter i rådet utses personer från organisationer som kan vara till gagn för Stiftelsen.
Huvudmannarådet utser inom sig ordförande, första vice
ordförande och andra vice ordförande. Huvudmannarådet
har årligen ett ordinarie sammanträde varvid Stiftelsens årsredovisning behandlas, beslut fattas om ansvarsfrihet för
styrelseledamöter och verkställande direktör, och val sker av
både ledamöter till styrelsen och av revisorer. Vidare beslutar
huvudmannarådet om arvoden. Under året har huvudmanna
rådet sammanträtt en gång. Utöver detta har ett informationsmöte hållits under hösten.
Styrelsen i Svenska Mässan Stiftelse består av tio ledamöter inklusive verkställande direktören och en till styrelsen
adjungerad arbetstagarrepresentant. Styrelsen består
främst av ledamöter som är verksamma i Göteborgs
näringsliv. Här ingår också tre av Göteborgs
Kommunfullmäktige utsedda ledamöter. Styrelsen utser
inom sig styrelsens ordförande och vice ordförande.
Styrelsen och huvudmannarådet utgör på så sätt ett kraftfullt nätverk som knyter samman näringsliv och samhälle i
regionen. Arbetsordningen för styrelsen innehåller bland
annat uppgifter om ansvarsfördelning mellan styrelsen,
ordföranden i styrelsen, verkställande direktören och styrelsens utskott.
Styrelsens arbete följer en årlig mötesplan med en fast
grundstruktur för dagordningen vid varje möte. Vid mötena
deltar vid behov tjänstemän i Stiftelsen som föredragande.
Under året har sju styrelsemöten avhållits, varav sex ordinarie och ett extra. Stiftelsens revisorer har deltagit vid ett styrelsemöte under året. Styrelsen fastställer Stiftelsens årsredovisning. Styrelsens sekreterare, tillika sekreterare i
huvudmannarådet, är advokat Jesper Prytz.
Styrelsens arbete förbereds av ett omfattande utskotts
arbete som engagerar flera av styrelsens ledamöter. För
närvarande finns fem utskott: revision-, risk-, finans-, fastighet- och HR-utskott. Under året har ett flertal extra möten
hållits för att hantera och bereda de utmaningar som funnits
på grund av pandemin och effekterna av införda restriktioner.

• Fastighetsutskottet bereder alla större och långsiktiga
fastighetsfrågor. Utskottet består av styrelsens ordförande
Roger Holtback, vice ordförande Jan-Olof Jacke och styrelseledamoten Christel Armstrong Darvik.
• HR-utskottet behandlar VD:s och företagsledningens
anställningsvillkor samt successionsfrågor. Utskottet
består av styrelsens ordförande Roger Holtback och vice
ordförande Jan-Olof Jacke.
Styrelsearbetet utvärderas årligen och årets utvärdering gav
liksom tidigare år en fortsatt positiv bild av styrelsens arbete
och underlag för ytterligare förbättringar. Styrelsen utvärderar
också utskottens arbete och försäkrar sig om att utskottsarbetet dokumenteras och bedrivs på ett effektivt och bra sätt.

FÖRVÄNTNINGAR OM FRAMTIDA UTVECKLING
Svenska Mässans grundläggande ekonomiska mål är lönsam
tillväxt, vilket är vårt medel för att uppnå Stiftelsens ändamål
att främja näringslivets intressen och därmed också bidra till
turistekonomiska effekter.
De rådande restriktionerna vid ingången av 2022 har medfört att verksamheten fått en utmanande start på året.
Kärnverksamheten kommer att återstartas efter det att restriktionerna ånyo hävs efter 9 februari.
Bokningsläget för 2022 är starkt och kommer att innebära
ett intensivt år för vår mäss- och mötesverksamhet. Under
våren öppnas ”Corner”, ett nytt restaurangkoncept i Ristorias
tidigare lokal bredvid Korsvägen. Samtidigt fortsätter vi att
erbjuda digitala mötesupplevelser med våra nya studior som
komplement till våra viktiga fysiska möten. Vi räknar med en
fortsatt negativ finansiell påverkan av pandemin under hela
2022 med en successiv återgång/normalisering under 2023
och 2024.
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Koncernresultaträkning

TKR

NOT

2021

2020

3, 4

491 835

525 112

5

72 590

89 077

564 425

614 189

6, 7

-295 024

-288 738

8

-362 661

-432 790

9

-114 225

-118 971

10

-56

-607

Summa rörelsekostnader

-771 966

-841 106

Rörelseresultat

-207 541

-226 917

Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Resultat från finansiella poster
Resultat från finansiella anläggningstillgångar
Ränteintäkter och liknande resultatposter

11

Räntekostnader och liknande resultatposter

12

Summa resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

13

Årets resultat
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16

-

226

620

-48 318

-51 539

-48 076

-50 919

-255 617

-277 836

23 545

25 164

-232 072

-252 672

Koncernbalansräkning

TKR

NOT

2021-12-31

2020-12-31

Balanserade utgifter

14

3 353

4 995

Varumärken

15

9 765

13 020

13 118

18 015

16

1 975 199

2 031 640

17, 18

291 081

334 336

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, markanläggningar och mark
Inventarier
Pågående nyanläggningar

19

10 997

9 069

2 277 277

2 375 045

9 579

7 997

2 299 974

2 401 057

5 469

4 666

103 807

24 119

8 790

8 175

9 417

29 643

122 014

61 937

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

20

Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

21

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och Bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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1 653

1 082

129 136

67 685

2 429 110

2 468 742

Koncernbalansräkning (forts)

TKR

NOT

2021-12-31

2020-12-31

570

570

Annat eget kapital inklusive årets resultat

231 373

463 444

Summa eget kapital

231 943

464 014

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Donationer

Avsättningar
Avsättningar för pensioner, PRI

22

89 268

88 293

Avsättning uppskjuten skatt

23

127 941

151 487

Övriga avsättningar

20

11 902

9 937

229 111

249 717

Summa avsättningar
Långfristiga skulder

24

Skulder till kreditinstitut

1 565 000

1 465 000

Summa långfristiga skulder

1 565 000

1 465 000

79 463

110 504

9 879

6 309

83 813

28 110

41 638

23 691

Kortfristiga skulder
Räntebärande kortfristiga skulder

25, 26

Förskott från kunder
Pågående projekt

27

Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder

89

1 741

Övriga kortfristiga skulder

28

61 357

38 990

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

29

126 817

80 666

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

403 056

290 011

2 429 110

2 468 742

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital
Donationer
Eget kapital 2019-12-31

716 116

716 686

-

-252 672

-252 672

570

463 444

464 014

-

-232 072

-232 072

570

231 373

231 943

Årets resultat
Eget kapital 2021-12-31

Summa
eget kapital

570

Årets resultat
Eget kapital 2020-12-31

Annat eget
kapital inkl
årets resultat
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Kassaflödesanalys för koncernen

TKR

2021

2020

-255 617

-277 836

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster
Förändring av avsättning till pensioner

1 357

1 569

Avskrivningar av anläggningstillgångar

114 225

118 971

Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar
Förlust vid utrangering av anläggningstillgångar
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet

-

-43

56

607

-139 979

-156 732

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager

-802

4 640

Förändring av kortfristiga fordringar

-60 078

78 568

Förändring av kortfristiga skulder

144 086

-121 895

Förändring av rörelsekapitalet
Kassaflöde från den löpande verksamheten

83 206

-38 687

-56 773

-195 418

-11 615

-40 476

Investeringsverksamheten
Investeringar i anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar

-

178

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-11 615

-40 298

Kassaflöde före finansieringsverksamheten

-68 388

-235 717

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån

100 000

50 000

Förändring räntebärande kortfristiga skulder

-31 041

110 504

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

68 959

160 504

571

-75 213

Likvida medel vid årets början

1 082

76 295

Likvida medel vid årets slut

1 653

1 082

Årets kassaflöde
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Stiftelsens resultaträkning

TKR

NOT

2021

2020

3, 4, 30

112 548

121 991

5

4 423

12 245

116 971

134 236

6, 7

-42 677

-37 655

8

-61 504

-68 855

9

-33 762

-35 345

10

-

-607

-137 943

-142 462

-20 972

-8 226

Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från finansiella anläggningstillgångar
Resultat från andelar i dotterföretag

16

-

-

-182 000

Ränteintäkter och liknande resultatposter

11

19 376

16 903

Räntekostnader och liknande resultatposter

12

-36 513

-39 396

Summa resultat från finansiella poster

-17 121

-204 493

Resultat efter finansiella poster

-38 093

-212 719

31 488

26 390

-6 605

-186 329

1 124

-1 078

-5 481

-187 407

Bokslutsdispositioner

31

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

13

Årets resultat
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Stiftelsens balansräkning

TKR

NOT

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter

14

52

649

Varumärken

15

9 765

13 020

9 817

13 669

Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, markanläggningar och mark
Inventarier
Pågående nyanläggningar

16

662 759

679 731

17, 18

118 953

126 979

19

9 538

9 013

791 250

815 723

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

32

58 231

58 231

Andra långfristiga värdepappersinnehav

20

8 122

6 382

Långfristiga fordringar koncernföretag

223 500

251 793

Summa finansiella anläggningstillgångar

289 853

316 406

1 090 920

1 145 798

406

264

51 167

17 511

1 978

1 877

Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Skattefordran
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

21

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och Bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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340

-

3 019

6 323

56 910

25 975

1 563

782

58 473

26 757

1 149 393

1 172 555

Stiftelsens balansräkning (forts)

TKR

NOT

2021-12-31

2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Donationer

570

570

Annat eget kapital inklusive årets resultat

132 357

137 838

Summa eget kapital

132 927

138 408

33

39 064

55 302

Avsättning för pensioner, PRI

22

89 268

88 293

Avsättning uppskjuten skatt

23

70 292

71 417

Övriga avsättningar

20

10 092

7 931

169 652

167 641

Skulder till kreditinstitut

710 000

710 000

Summa långfristiga skulder

710 000

710 000

14 128

25 182

3 264

10 142

46 416

40 026

-

994

Obeskattade reserver
Avsättningar

Summa avsättningar
Långfristiga skulder

24

Kortfristiga skulder
Räntebärande kortfristiga skulder

25, 26

Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skatteskuld
Övriga kortfristiga skulder

28

7 420

8 075

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

29

26 522

16 785

97 750

101 204

1 149 393

1 172 555

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Stiftelsens rapport över förändringar i eget kapital
Donationer

Övrigt fritt
eget kapital

Årets resultat

Summa
eget kapital

570

310 968

14 276

325 814

Överföring resultat föregående år

-

14 276

-14 276

-

Årets resultat

-

-

-187 407

-187 407

570

325 244

-187 407

138 408

Överföring resultat föregående år

-

-187 407

187 407

-

Årets resultat

-

-

-5 481

-5 481

570

137 837

-5 481

132 927

Eget kapital 2019-12-31

Eget kapital 2020-12-31

Eget kapital 2021-12-31
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Kassaflödesanalys för stiftelsen

TKR

2021

2020

-38 093

-212 719

33 762

35 345

Förlust vid utrangering av anläggningstillgångar

-

607

Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar

-

-43

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm:
Avskrivningar av anläggningstillgångar

Förändring av avsättning till pensioner
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet

1 396

1 176

-2 935

-175 634

-30 935

-16 831

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kortfristiga fordringar

7 599

-31 122

Förändring av rörelsekapitalet

Förändring av kortfristiga skulder

-23 336

-47 953

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-26 271

-223 587

-5 437

-17 630

Investeringsverksamheten
Investeringar i anläggningstillgångar

-

178

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Försäljning av anläggningstillgångar

-5 437

-17 452

Kassaflöde före finansieringsverksamheten

-31 708

-241 039

28 293

132 207

-11 054

25 182

Finansieringsverksamheten
Förändring av långfristiga fordringar koncernföretag
Förändring räntebärande kortfristiga skulder
Erhållna koncernbidrag

15 250

8 500

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

32 489

165 889

781

-75 150

782

75 932

1 563

782

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Noter gemensamma för moderbolag och koncern
NOT 1.
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med
Årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som
koncernen lämnar till de anställda. Koncernens ersättningar
innefattar bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). Redovisning sker i takt med intjänandet. Ersättningar
till anställda efter avslutad anställning avser avgiftsbestämda
eller förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter
betalas och det inte finns förpliktelser, vare sig legala eller
informella, att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter.
Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda pensionsplaner. I koncernen finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Utgifter för avgiftsbestämda
planer redovisas som en kostnad under den period de
anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. Koncernens övriga planer klassificeras som förmånsbestämda och beräknas enligt Tryggandelagen och redovisas i
enlighet med förenklingsreglerna i BFNAR 2012:1 (K3).
Koncernen har även förmånsbestämda pensionsplaner som
finansieras i egen regi. Uppgift om pensionsskuldens storlek
erhålls från ett oberoende företag (PRI Pensionsgaranti) och
redovisas enligt den erhållna uppgiften.

KONCERNREDOVISNING
Koncernredovisningen omfattar Svenska Mässan Stiftelse och
de bolag i vilka stiftelsen utövar ett bestämmande inflytande.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden
enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningen
av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att
förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då förvärvaren
får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt
ses förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att
alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter
och kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag. Endast resultat uppkomna efter förvärvstidpunkten ingår i koncernens egna kapital. I koncernredovisningen
redovisas inte bokslutsdispositioner och obeskattade reserver. Dessa delas upp i eget kapital och uppskjuten skatteskuld. Uppskjuten skatt hänförlig till årets bokslutsdispositioner ingår i koncernens skattekostnad. Resterande del av
årets bokslutsdispositioner ingår i koncernens nettovinst.
Den uppskjutna skatteskulden redovisas som avsättningar,
medan resterande del tillförs koncernens egna kapital.

Pågående projekt
Pågående projekt avser framtida mässor och andra arrangemang, vilka kommer att genomföras 2022 och senare. I
balansräkningen redovisas nettot av fakturering och nedlagda
kostnader avseende, vid årsskiftet, pågående projekt.
Nedlagda kostnader utgörs av direkta kostnader samt pålägg
för skälig andel av indirekta kostnader. Vid värdering av pågående projekt, i de fall det föreligger en koncernmässig förlust
av väsentligt belopp, reserveras hela den beräknade förlusten.

VÄRDERINGSPRINCIPER M.M.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell
bedömning beräknas inflyta.

Utländsk valuta
Koncernens och moderbolagets redovisningsvaluta är
svenska kronor. Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurser. Valutakursdifferenser redovisas i rörelseresultatet eller som finansiell post utifrån den
underliggande affärshändelsen, i den period de uppstår, med
undantag för transaktioner som utgör säkring och som uppfyller villkoren för säkringsredovisning av kassaflöden eller av
nettoinvesteringar.

Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Redovisning av intäkter
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits
eller kommer att erhållas utifrån utförd tjänst eller levererad
vara. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att
de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras och att
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Projekt i form
av mässor och andra arrangemang resultatavräknas i den
period som de genomförs.
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Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt beräknas för balansdagens samtliga identifierade temporära skillnader mellan å ena sidan tillgångarnas
eller skuldernas skattemässiga värden och å andra sidan
deras redovisade värden. Uppskjutna skattefordringar och
skatteskulder beräknas med hjälp av de skattesatser som
förväntas gälla för den period då fordringarna avräknas eller
skulderna regleras, baserat på de skattesatser som föreligger
på balansdagen.

Följande avskrivningsplaner (år) tillämpas:
Nyttjandeperiod (år)
Mark
Markanläggningar
Byggnader på annans mark
Stomme

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet.
Koncernen använder finansiella instrument i form av både
räntederivat för att skydda mot ränteförändringar och valutaderivat för att säkra värdet på större in- och utflöden i
utländska valuta. Koncernen har identifierat ett säkringsförhållande och tillämpar säkringsredovisning avseende dessa
finansiella instrument. Se vidare beskrivning i not 36.

Skrivs ej av
20-50
20
100

Tak

30-100

Fasad

50-100

Installationer

20-30

Inre ytskikt

10-30

Byggnadsinventarier

10-50

Inventarier

3-10

Balanserade utgifter

3-10

Varumärken

5-10

Redovisning av leasingavtal
I koncernen redovisas operationella leasingavtal linjärt över
leasingperioden.
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas
till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell
kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya
komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter avseende internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar
som uppfyller kriterierna i K3 aktiveras som immateriella
anläggningstillgångar. Vissa lånekostnader aktiveras.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
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NOT 2.
RISKER OCH RISKHANTERING

FINANSIELLA RISKER
Svenska Mässans strategi är att minimera de risker som uppstår i affärsverksamheten genom tydliga riktlinjer för finanshanteringen. Målsättningen är att aktivt hantera riskerna i
skuldportföljen i enlighet med koncernens policy för finansiella risker. Svenska Mässan bedriver ett kontinuerligt arbete
att identifiera finansiella risker som koncernen kan bli exponerad för. Koncernens finansiella risker sammanställs kontinuerligt och följs upp för att säkerställa att finanspolicyn
efterlevs. Portföljen är väl diversifierad med olika räntebindningar och finansieringar tagna vid olika tillfällen.
Svenska Mässan koncernens finanshantering är centraliserad till Svenska Mässan Stiftelses ekonomiavdelning, för att
tillvarata stordriftsfördelar samt för att minimera hanteringsrisker. Svenska Mässan Stiftelse svarar för koncernens lånefinansiering, valuta- och ränteriskhantering samt fungerar som
internbank för koncernbolagens finansiella transaktioner.

Derivatinstrument
Syftet är framförallt att förändra räntebindningen i den
underliggande skuldportföljen. Den vid var tid valda räntebindningen baseras på koncernens riskpreferenser och
bedömning av den framtida ränteutvecklingen.
Grundprincipen vid användandet av derivatinstrument är att
de ska användas i de fall det finns underliggande lån. Det
innebär att andelen utestående räntederivat (netto) inte får
överstiga utestående lånevolym. Räntederivat kan även
användas för att förändra/förbättra kassaflödet och reducera snittränta i skuldportföljen.

Valutarisker
Svenska Mässan koncernens transaktions- och omräkningsexponering i utländsk valuta är begränsad. För att minimera koncernens valutarisk säkras in- och utflöden i samband med
större enskilda affärer och investeringar. I de fall lån tas upp i
utländsk valuta skall valutasäkring ske.

Kreditrisk
Svenska Mässan har ingen väsentlig koncentration av kredit
risker. Koncernen har fastställda riktlinjer för att säkra att
försäljning av produkter och tjänster sker till kunder med
lämplig kreditvärdighet.

Följande finansiella instrument är tillåtna:
• Ränteswap
• Förlängningsbar swap
• Stängningsbar swap
• Köpta räntetak/golv samt räntekorridorer

Likviditets- och refinansieringsrisk
Svenska Mässan har som målsättning att ständigt hålla en likviditetsreserv som en beredskap och säkerhet för den operativa verksamheten. Hanteringen av likviditetsrisk sker med
försiktighet som utgångspunkt, vilket innebär att bibehålla
tillräckliga likvida medel och tillgänglig finansiering genom
avtalade kreditmöjligheter.

Ränterisker
I egenskap av nettolåntagare är det viktigt för Svenska
Mässan att balansera risken i skuldportföljen för att garantera kapital för den operativa verksamheten samt att över tid
skapa stabila och förutsägbara räntekostnader. Det innebär
att Svenska Mässan koncernen har som målsättning att skapa
framförhållning vad gäller förändring av räntekostnader och
kapitalförfall för att därigenom undvika en situation av kraftigt ökande räntekostnader och stora låneförfall som utsätter
koncernen för en väsentlig risk vid refinansiering. Fastställd
norm för ränterisker är en genomsnittlig räntebindningstid
om 2-5 år.

Likviditetsreserven kan bestå av:
• Likvida medel
• Räntebärande placeringar
• Checkkredit
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Framförallt mässverksamheten präglas av stora svängningar i verksamheten mellan olika år beroende på
mässportföljen för det enskilda året. Ett kontinuerligt arbete
görs för att balansera fasta och rörliga kostnader för att
minska känsligheten för svängningarna.
Svenska Mässan verkar på starkt konkurrensutsatta marknader och är utsatt för förändringar i konjunkturen. Stor vikt
läggs vid prognoser för att i möjligaste mån förutse efterfrågans utveckling. Införsäljnings- och bokningsrapporter tillsammans med goda kundrelationer gör att Svenska Mässan
har god information om marknadens svängningar.
IT-riskerna innefattar dels risken för intrång i systemen
dels risken för att hårdvara skadas genom till exempel brand.
Intrångsriskerna minimeras genom att information hanteras i
ett eget datanät som är väl skyddat av brandväggar och
strikta behörighetsrutiner. Ett IT-råd har inrättats för att fastställa policy och riktlinjer samt samordna åtgärder inom
bland annat IT-säkerheten.

Svenska Mässan ska arbeta med minst tre olika banker för att
därigenom skapa en spridning i sina engagemang och
minska refinansieringsrisken. Motparter i derivatkontrakt och
kassatransaktioner begränsas till finansiella institutioner med
hög kreditvärdighet.

Intern kontroll
Svenska Mässans interna kontroll för de finansiella riskerna
syftar till att i möjligaste mån undvika att förluster uppstår på
grund av felaktig hantering av betalningar, valutatransaktioner eller på grund av fel i IT-systemen. Detta omfattar bland
annat rutinbeskrivningar, attestinstruktioner och en regelbunden intern rapportering rörande hur finansverksamheten
bedrivs. Svenska Mässan har dokumenterade rutiner och
processer med en klar uppdelning mellan affärsavslut och
verifiering samt rapportering av finansverksamheten.
OPERATIONELLA RISKER
Svenska Mässan arbetar med en särskild modell för riskanalys där ett antal fokuserade områden identifierats.
Riskanalysen genomförs och uppdateras vid behov dock
minst en gång per år.
Svenska Mässans tillgångar är till största delen investerade
i anläggningen. Skador på anläggningen, förorsakade av till
exempel brand, kan få stora negativa konsekvenser dels i
form av direkta skador på egendom dels i form av avbrott som
försvårar eller omöjliggör att leva upp till åtaganden mot kunderna. Detta kan i sin tur få kunder att välja andra mäss- och
mötesanläggningar. För att minska denna risk sker ett kontinuerligt arbete för att förbättra skadeförebyggande åtgärder och
rutiner för säkerhet. Svenska Mässan har ett fullgott försäkringsskydd mot såväl avbrott som egendomsskador.
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NOT 3. NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING
KONCERNEN
Mäss- och mötesverksamhet

2021

2020

34 037

138 991

252 925

197 038

Kongress- och eventverksamhet

55 613

51 634

Publik restaurangverksamhet

83 143

91 777

Kongressarrangörsverksamhet

32 120

13 623

Fastighetsförvaltning

30 172

29 650

3 825

2 399

491 835

525 112

2021

2020

Mäss-, kongress-, och konferensverksamhet

20 006

29 021

Fastighetsförvaltning

58 750

51 001

Övrig omsättning

33 792

41 969

112 548

121 991

Hotellverksamhet

Övrig omsättning

STIFTELSEN

NOT 4. LEASINGAVTAL, LEASEGIVARE
KONCERNEN
Årets intäktsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal, uppgår till 30 172 (29 597).
Framtida minimileaseintäkter avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller till betalning enligt följande:
2021

2020

Inom 1 år

22 236

21 750

Inom 1-5 år

52 219

55 625

5 507

16 197

79 962

93 572

Senare än 5 år

STIFTELSEN
Årets intäktsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal, uppgår till 58 750 (51 002).
Framtida minimileaseintäkter avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller till betalning enligt följande:

Inom 1 år
Inom 1-5 år
Senare än 5 år
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2021

2020

56 098

56 537

3 057

6 754

-

67

59 155

63 358

Noter

NOT 5. ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
KONCERNEN

2021

2020

67 169

88 946

5 421

131

72 590

89 077

STIFTELSEN

2021

2020

Erhållet statligt stöd

4 411

12 191

Erhållet statligt stöd
Övriga rörelseintäkter

Övriga rörelseintäkter

12

54

4 423

12 245

NOT 6. LEASINGAVTAL, LEASETAGARE
KONCERNEN
Årets kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal uppgår till 7 007 (7 162).
Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller till betalning enligt följande:

Inom 1 år
Inom 1-5 år

2021

2020

5 666

5 279

951

882

6 617

6 161

STIFTELSEN
Årets kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal uppgår till 688 (508).
Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller till betalning enligt följande:

Inom 1 år
Inom 1-5 år
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2021

2020

761

466

468

355

1 229

821

Noter

NOT 7. ERSÄTTNING TILL REVISORERNA
KONCERNEN

2021

2020

552

552

75

162

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
Skatterådgivning
Övriga tjänster

290

399

917

1 113

2021

2020

Revisionsuppdrag

552

552

Skatterådgivning

75

162

290

399

917

1 113

2021

2020

Kvinnor

317

385

Män

250

313

567

698

3 314

3 055

-

-

STIFTELSEN
Ernst & Young AB

Övriga tjänster

Koncernens revisionsarvode avseende 2021 debiterades Stiftelsen.

NOT 8. ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
KONCERNEN
Medelantalet anställda

Löner och andra ersättningar
Verkställande direktör
Tantiem och liknande ersättning till verkställande direktör
Övriga anställda

250 956

290 753

254 270

293 808

1 085

889

Pensionskostnader för övriga anställda

22 378

23 542

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

86 290

98 980

109 753

123 411

364 023

417 219

Sociala kostnader
Pensionskostnader för verkställande direktör

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

Årets förändring avseende aktiverade personalkostnader beträffande pågående arbeten i koncernen uppgår till 5 017 (-11 320).
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen

40%

40%

Andel män i styrelsen

60%

60%

Andel kvinnor i koncernledningen

57%

57%

Andel män i koncernledningen

43%

43%
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NOT 8. ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER (forts)
STIFTELSEN

2021

2020

26

31

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

33

42

59

73

3 314

3 055

Löner och andra ersättningar
Verkställande direktör
Tantiem och liknande ersättning till verkställande direktör
Övriga anställda

-

-

35 163

41 068

38 477

44 123

Sociala kostnader
Pensionskostnader för verkställande direktör

1 085

889

Pensionskostnader för övriga anställda

5 399

6 346

14 926

16 312

21 410

23 547

59 887

67 670

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

Styrelsearvoden har utgått med 1 462 (1 165). Med VD i Stiftelsen finns ett avtal om avgångsvederlag uppgående till en årslön.
Avtalet gäller med en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader.
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen

40%

40%

Andel män i styrelsen

60%

60%

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare

57%

57%

Andel män bland övriga ledande befattningshavare

43%

43%

NOT 9. AV- OCH NEDSKRIVNINGAR AV MATERIELLA OCH IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
KONCERNEN
Balanserade utgifter
Varumärken

2021

2020

-1 642

-1 776

-3 255

-3 255

Byggnader och markanläggningar

-58 217

-57 846

Fastighetsinventarier

-20 569

-20 975

Övriga inventarier

STIFTELSEN
Balanserade utgifter

-30 542

-35 119

-114 225

-118 971

2021

2020

-597

-671

-3 255

-3 255

-17 524

-17 455

Fastighetsinventarier

-9 135

-9 163

Övriga inventarier

-3 251

-4 801

-33 762

-35 345

Varumärken
Byggnader och markanläggningar
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NOT 10. ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER
KONCERNEN

2021

2020

Förlust vid kostnadsföring av pågående nyanläggningar

-17

-600

Förlust vid utrangering av övriga inventarier

-39

-7

-56

-607

2021

2020

-

-600

STIFTELSEN
Förlust vid kostnadsföring av pågående nyanläggningar
Förlust vid utrangering av övriga inventarier

-

-7

-

-607

2021

2020

226

620

226

620

2021

2020

19 268

16 872

NOT 11. RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
KONCERNEN
Övriga ränteintäkter

STIFTELSEN
Ränteintäkter från koncernföretag
Övriga ränteintäkter

108

31

19 376

16 903

2021

2020

NOT 12. RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
KONCERNEN
Övriga räntekostnader

STIFTELSEN
Övriga räntekostnader
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-48 318

-51 539

-48 318

-51 539

2021

2020

-36 513

-39 396

-36 513

-39 396

Noter

NOT 13. SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
KONCERNEN

2021

2020

23 545

26 437

Skatt på årets resultat
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader
Effekt av förändrad skattesats på uppskjuten skatt
Totalt redovisad skatt
Avstämning av effektiv skatt

Procent

Redovisat resultat före skatt

-

-1 273

23 545

25 164

Belopp

Procent

-255 617

Skatt enligt gällande skattesats

20,60

Ej avdragsgilla kostnader
Effekt av ränteavdragsbegränsning

52 657

Belopp

-277 836
21,40

59 457

-786

-601

-2 781

-3 464

Ej skattepliktiga intäkter

255

26

Tillfällig skattereduktion för inventarieköp

250

-

-26 050

-28 980

-

-1 273

Underskottsavdrag vars skattevärde ej redovisas som tillgång
Effekt av förändrad skattesats på uppskjuten skatt
Redovisad effektiv skatt

9,21

STIFTELSEN

23 545

9,06

25 164

2021

2020

1 124

-1 091

Skatt på årets resultat
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader
Effekt av förändrad skattesats på uppskjuten skatt
Totalt redovisad skatt
Avstämning av effektiv skatt

Procent

Redovisat resultat före skatt

-

13

1 124

-1 078

Belopp

Procent

-6 605

Skatt enligt gällande skattesats

20,60

Nedskrivning aktieägartillskott

1 361

Belopp

-186 329
21,40

-

39 874
-38 948

Ej avdragsgilla kostnader

-144

-107

Effekt av ränteavdragsbegränsning

-500

-1 957

Ej skattepliktiga intäkter

237

46

Tillfällig skattereduktion för inventarieköp

170

-

Effekt av förändrad skattesats på uppskjuten skatt

-

Redovisad effektiv skatt

17,01
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1 124

13
-0,58

-1 078

Noter

NOT 14. BALANSERADE UTGIFTER
KONCERNEN

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden

17 938

17 938

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

17 938

17 938

-12 943

-11 167

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

-1 642

-1 776

-14 585

-12 943

3 353

4 995

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden

11 485

11 485

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

11 485

11 485

-10 836

-10 165

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
STIFTELSEN

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

-597

-671

-11 433

-10 836

52

649

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden

36 807

36 807

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

36 807

36 807

-23 787

-20 532

-3 255

-3 255

-27 042

-23 787

9 765

13 020

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden

34 992

34 992

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

34 992

34 992

-21 972

-18 717

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

NOT 15. VARUMÄRKEN
KONCERNEN

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
STIFTELSEN

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
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-3 255

-3 255

-25 227

-21 972

9 765

13 020

Noter

NOT 16. BYGGNADER, MARKANLÄGGNINGAR OCH MARK
KONCERNEN
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Omföring från pågående nyanläggningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

2021-12-31

2020-12-31

2 625 006

2 614 082

1 776

4 876

-

6 048

2 626 782

2 625 006

-593 366

-535 520

-58 217

-57 846

-651 583

-593 366

1 975 199

2 031 640

Av koncernens utgående anskaffningsvärde för byggnader, markanläggningar och mark avser 45 020 (45 020) aktiverade ränte
utgifter. Aktivering av ränteutgifter i koncernen under året uppgick till 0 (0).
Uppgifter om förvaltningsfastigheter:Koncernen äger fastigheterna Heden 34:16, Heden 34:21 och Heden 34:22 i Göteborgs
kommun. I april 2020 utfördes en extern fastighetsvärdering och det totala marknadsvärdet uppgick till 5 754 Mkr. Redovisat
värde på fastigheterna uppgår till 1 975 Mkr (2 032).
STIFTELSEN
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Omföring från pågående nyanläggningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

2021-12-31

2020-12-31

934 811

931 026

552

907

-

2 878

935 363

934 811

-255 080

-237 625

-17 524

-17 455

-272 604

-255 080

662 759

679 731

Uppgifter om förvaltningsfastigheter: Stiftelsen äger fastigheten Heden 34:16. I den senaste externa värderingen som utfördes
april 2020 uppgick marknadsvärdet till 1 900 Mkr. Redovisat värde på fastigheten uppgår till 663 Mkr (680).
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Noter

NOT 17. FASTIGHETSINVENTARIER
KONCERNEN
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Övriga försäljningar och utrangeringar
Omföring från pågående nyanläggningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Övriga försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde
STIFTELSEN
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Övriga försäljningar och utrangeringar
Omföring från pågående nyanläggningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Övriga försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

2021-12-31

2020-12-31

653 799

632 876

6 195

6 633

-295

-9 441

-

23 731

659 699

653 799

-403 263

-391 729

295

9 441

-20 569

-20 975

-423 537

-403 263

-1 208

-1 208

-1 208

-1 208

234 954

249 328

2021-12-31

2020-12-31

347 913

327 893

4 154

627

-295

-1 854

-

21 247

351 772

347 913

-228 951

-221 642

295

1 854

-9 135

-9 163

-237 791

-228 951

Ingående nedskrivningar

-1 208

-1 208

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-1 208

-1 208

112 773

117 754

Utgående redovisat värde
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Noter

NOT 18. ÖVRIGA INVENTARIER
KONCERNEN
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Övriga försäljningar och utrangeringar
Omföring från pågående nyanläggningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Övriga försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
STIFTELSEN
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Övriga försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Övriga försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
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2021-12-31

2020-12-31

402 443

399 245

1 701

8 987

-2 286

-7 080

-

1 291

401 858

402 443

-317 436

-289 254

2 247

6 937

-30 542

-35 119

-345 731

-317 436

56 127

85 007

2021-12-31

2020-12-31

38 575

36 422

206

2 751

-438

-598

38 343

38 575

-29 351

-25 005

438

455

-3 251

-4 801

-32 164

-29 351

6 179

9 224

Noter

NOT 19. PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR
KONCERNEN

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden

9 069

20 758

Om- och nybyggnad

1 945

19 981

Omföring till byggnad

-

-5 571

Omföring till fastighetsinventarier

-

-24 208

Omföring till inventarier

-

-1 291

Kostnadsföring
Utgående nedlagda kostnader
STIFTELSEN
Ingående anskaffningsvärden
Om- och nybyggnad

-17

-600

10 997

9 069

2021-12-31

2020-12-31

9 013

19 927

525

13 811

Omföring till byggnad

-

-2 878

Omföring till fastighetsinventarier

-

-21 247

Kostnadsföring
Utgående nedlagda kostnader

-

-600

9 538

9 013

2021-12-31

2020-12-31

9 579

7 997

9 579

7 997

2021-12-31

2020-12-31

8 122

6 382

8 122

6 382

NOT 20. ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV
KONCERNEN
Kapitalförsäkring

STIFTELSEN
Kapitalförsäkring

Värdet på koncernens kapitalförsäkringar inklusive tillägg för 24,26 % löneskatt redovisas också som en skuld under övriga avsättningar. Koncernens avsättning avseende kapitalförsäkringar per 2021-12-31 uppgår till 11 902 (9 937). Motsvarande belopp för
stiftelsen uppgår till 10 092 (7 931).
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Noter

NOT 21. FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
KONCERNEN

2021-12-31

2020-12-31

Förutbetalda licensavgifter

3 136

3 007

Förutbetalda hyresavgifter

1 646

1 543

Förutbetalda serviceavgifter

1 119

895

Förutbetalda försäkringspremier

1 154

718

792

363

Upplupna projektintäkter

360

1 461

Förutbetalda råvarukostnader

229

35

Erhållet statligt stöd

158

20 976

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

823

645

9 417

29 643

2021-12-31

2020-12-31

1 058

648

Upplupna fastighetsintäkter

STIFTELSEN
Förutbetalda försäkringspremier
Förutbetalda licensavgifter

806

2 422

Förutbetalda serviceavgifter

653

316

Upplupna fastighetsintäkter

178

196

Erhållet statligt stöd

158

2 534

Förutbetalda hyresavgifter

126

44

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

40

163

3 019

6 323

2021-12-31

2020-12-31

88 293

86 597

NOT 22. AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER, PRI
KONCERNEN
Belopp vid årets ingång
Årets avsättningar

4 590

5 250

Under året ianspråktagna belopp

-3 615

-3 554

Belopp vid årets utgång

89 268

88 293

2021-12-31

2020-12-31

88 293

86 597

4 590

5 250

STIFTELSEN
Belopp vid årets ingång
Årets avsättningar
Under året ianspråktagna belopp

-3 615

-3 554

Belopp vid årets utgång

89 268

88 293
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NOT 23. AVSÄTTNING UPPSKJUTEN SKATT
KONCERNEN
2021-12-31

Uppskjuten

Uppskjuten
skattefordran

skatteskuld

Netto

Skattemässigt och bokfört värde på byggnader

-

141 933

141 933

Obeskattade reserver

-

26 370

26 370

-30 615

-

-30 615

Temporära skillnader

Outnyttjade underskottsavdrag
Övrigt

-9 747

-

-9 747

-40 362

168 303

127 941

Uppskjuten
skattefordran

skatteskuld

Netto

Skattemässigt och bokfört värde på byggnader

-

141 130

141 130

Obeskattade reserver

-

33 620

33 620

-21 218

-

-21 218

-2 045

-

-2 045

-23 263

174 750

151 487

Uppskjuten
skattefordran

skatteskuld

Netto

-

74 709

74 709

-97

-

-97

2020-12-31
Temporära skillnader

Outnyttjade underskottsavdrag
Övrigt

Uppskjuten

STIFTELSEN
2021-12-31
Temporära skillnader
Skattemässigt och bokfört värde på byggnader
Outnyttjade underskottsavdrag
Övrigt

2020-12-31
Temporära skillnader

Uppskjuten

-4 320

-

-4 320

-4 417

74 709

70 292

Uppskjuten
skattefordran

skatteskuld

Netto

-

73 773

73 773

Skattemässigt och bokfört värde på byggnader
Outnyttjade underskottsavdrag
Övrigt

Uppskjuten

-722

-

-722

-1 634

-

-1 634

-2 356

73 773

71 417

2021-12-31

2020-12-31

1 565 000

1 465 000

1 565 000

1 465 000

2021-12-31

2020-12-31

710 000

710 000

710 000

710 000

NOT 24. LÅNGFRISTIGA SKULDER
KONCERNEN
Skulder till kreditinstitut med förfallotidpunkt 1-5 år

STIFTELSEN
Skulder till kreditinstitut med förfallotidpunkt 1-5 år
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NOT 25. RÄNTEBÄRANDE KORTFRISTIGA SKULDER
KONCERNEN
Utnyttjad checkräkningskredit
Anstånd skatter och avgifter

STIFTELSEN
Utnyttjad checkräkningskredit
Anstånd skatter och avgifter

2021-12-31

2020-12-31

1 034

32 075

78 429

78 429

79 463

110 504

2021-12-31

2020-12-31

1 021

12 075

13 107

13 107

14 128

25 182

2021-12-31

2020-12-31

NOT 26. KREDITFACILITETER HOS KREDITINSTITUT
KONCERNEN
Outnyttjade limiter
Checkräkningskredit
Övriga kreditfaciliteter

STIFTELSEN

298 966

267 925

-

100 000

298 966

367 925

2021-12-31

2020-12-31

48 979

112 925

48 979

112 925

2021-12-31

2020-12-31

Outnyttjade limiter
Checkräkningskredit

NOT 27. PÅGÅENDE PROJEKT
KONCERNEN
Förskottsfakturering

116 721

55 080

Nedlagda kostnader

-32 908

-26 970

83 813

28 110

STIFTELSEN
Saldot avseende pågående projekt i Stiftelsen på balansdagen uppgår till 0 (0)

41
SVENSK A MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2021

Noter

NOT 28. ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER
KONCERNEN

2021-12-31

2020-12-31

Personalskatt, sociala avgifter

13 861

12 185

Skulder till kunder

12 640

19 210

Mervärdeskatt

11 898

1 240

Övriga skulder

22 958

6 355

61 357

38 990

2021-12-31

2020-12-31

Personalskatt, sociala avgifter

1 922

2 172

Mervärdeskatt

5 486

5 903

Övriga skulder

12

-

7 420

8 075

2021-12-31

2020-12-31

Upplupen semesterlöneskuld

35 341

40 840

Övriga upplupna personalrelaterade kostnader

21 375

19 079

Upplupna projektkostnader

26 920

2 942

Förutbetalda hyresintäkter

7 898

7 245

Upplupna räntekostnader

7 846

5 463

Upplupna fastighetskostnader

4 060

2 433

STIFTELSEN

NOT 29. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
KONCERNEN

Upplupna provisioner, logi

1 745

251

21 632

2 413

126 817

80 666

2021-12-31

2020-12-31

Upplupen semesterlöneskuld

5 715

6 278

Övriga upplupna personalrelaterade kostnader

3 336

3 241

Upplupna räntekostnader

4 052

4 090

Förutbetalda hyresintäkter

2 358

2 460

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

STIFTELSEN

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

11 061

716

26 522

16 785

2021

2020

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i koncernen

13,80%

11,56%

Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen

91,04%

91,69%

NOT 30. INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG
STIFTELSEN
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NOT 31. BOKSLUTSDISPOSITIONER
STIFTELSEN

2021

2020

Förändring av överavskrivningar

16 238

17 890

Erhållna koncernbidrag

15 250

8 500

31 488

26 390

Innehav %

Antal andelar

Bokfört värde

100

1 000

18 078

90

901

36 034

Sweden MEETX AB

100

1 000

110

Svenska Mässan Gothia Towers AB

100

500

NOT 32. ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
Koncernföretag
Mässans Gata AB
Svenska Mässan Hotellfastigheter AB

4 009
58 231

Organisationsnummer

Säte

Mässans Gata AB

556570-3518

Göteborg

Svenska Mässan Hotellfastigheter AB

556174-1116

Göteborg

Sweden MEETX AB

556265-4011

Göteborg

Svenska Mässan Gothia Towers AB

559080-8290

Göteborg

Under året har villkorat aktieägartillskott skett genom att 99 aktier i Svenska Mässan Hotellfastigheter AB lämnats till dotterföretag
Svenska Mässan Gothia Towers AB. Transaktionen innebär en minskning av det bokförda värdet på moderbolagets innehav i
Svenska Mässan Hotellfastigheter AB med 3 959 samt en motsvarande ökning av det bokförda värdet på innehavet i Svenska
Mässan Gothia Towers AB.

NOT 33. OBESKATTADE RESERVER
STIFTELSEN

2021-12-31

2020-12-31

39 064

55 302

39 064

55 302

2021-12-31

2020-12-31

Fastighetsinteckningar

25 000

25 000

Företagsinteckningar

24 500

24 500

Ackumulerade överavskrivningar, inventarier

NOT 34. STÄLLDA SÄKERHETER
KONCERNEN
För pensionsförpliktelser:

Kapitalförsäkringar

9 579

7 997

59 079

57 497

1 610 000

1 610 000

1 610 000

1 610 000

För egna skulder till kreditinstitut:
Fastighetsinteckningar
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NOT 34. STÄLLDA SÄKERHETER (forts)
STIFTELSEN

2021-12-31

2020-12-31

Fastighetsinteckningar

25 000

25 000

Företagsinteckningar

24 500

24 500

För pensionsförpliktelser:

Kapitalförsäkringar

8 122

6 382

57 622

55 882

560 000

560 000

560 000

560 000

2021-12-31

2020-12-31

1 785

1 766

1 785

1 766

2021-12-31

2020-12-31

1 785

1 766

1 785

1 766

555 012

475 000

555 012

475 000

För egna skulder till kreditinstitut:
Fastighetsinteckningar

NOT 35. EVENTUALFÖRPLIKTELSER
KONCERNEN
Pensionsförpliktelser:
Ansvarighet till FPG/PRI

STIFTELSEN
Pensionsförpliktelser:
Ansvarighet till FPG/PRI

Borgen dotterbolag:
Svenska Mässan Hotellfastigheter AB

NOT 36. FINANSIELLA INSTRUMENT
Svenska Mässan Stiftelse har som målsättning med den finansiella hanteringen att skapa framförhållning vad gäller förändring av
räntekostnader och därigenom undvika kraftigt ökade sådana. Svenska Mässan Stiftelses ränteswappar hade per 2021-12-31 ett
beräknat negativt marknadsvärde på -54,5 Mkr (-105,4). Volymen på derivaten ryms väl inom befintlig kreditvolym och innebär
därför ingen ökad risk. Stiftelsens resultat belastas löpande med den avtalade fasta räntan vilket även motsvarar kassaflödes
effekten i avtalen. För att minimera koncernens valutarisk säkras för närvarande in- och utflöden i samband med större enskilda
investeringar och affärer. Svenska Mässan Stiftelse hade per 2021-12-31 valutaterminskontrakt uppgående till totalt 0 Teur (270)
med ett beräknat marknadsvärde på 0 Mkr (0).
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till styrelsen i Svenska Mässan Stiftelse, org.nr 857201-2444

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH
KONCERNREDOVISNINGEN

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas
och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisnings
lagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även
för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för
bedömningen av stiftelsens och koncernens förmåga att
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt,
om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen
och verkställande direktören avser att likvidera stiftelsen,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern
redovisningen för Svenska Mässan Stiftelse för räkenskapsåret 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncern
redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
moderstiftelsens och koncernens finansiella ställning per den
31 december 2021 och av dessas finansiella resultat och
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings
berättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncern
redovisningens övriga delar.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moder
stiftelsen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att
en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

Annan information än årsredovisningen och
koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än års
redovisningen och koncernredovisningen. Det är styrelsen
och verkställande direktören som har ansvaret för den andra
informationen.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte
denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med min revision av årsredovisningen är det
vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är
oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång
beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende
denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldig att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar
och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.
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Vi har inte funnit att någon styrelseledamot eller verkställande direktören företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig
till någon försummelse som kan föranleda ersättnings
skyldighet mot stiftelsen.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen
och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt
drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncern
redovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens
och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om
vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet
om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern
inte längre kan fortsätta verksamheten.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och
stiftelseförordnandet.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
stiftelsen, eller

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen
och koncernredovisningen återger de underliggande
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en
rättvisande bild.

• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt
i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som
är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation.
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta
för vårt uttalande.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen för enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för
styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen.
Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.
Vi måste informera styrelsen och verkställande direktören
om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som
vi identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Göteborg den 1 mars 2022

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Svenska Mässan Stiftelse
för räkenskapsåret 2021 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.

Heléne Siberg Wendin
Auktoriserad revisor
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Andreas Mast
Auktoriserad revisor

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten
Till styrelsen i Svenska Mässan Stiftelse, org.nr 857201-2444

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2021 och för att den är
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den
lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten
har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och
omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i
Sverige har. Vi anser att denna granskning ger mig tillräcklig grund för vårt uttalande.
Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Göteborg den 1 mars 2022

Heléne Siberg Wendin
Auktoriserad revisor

Andreas Mast
Auktoriserad revisor
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