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VD har ordet
 
Området kring Akademiplatsen är och kommer att vara en viktig tillgång för framtida Borås. Med en stark 
högskola som har universitetsstatus och en science park som attraherar forskningsprojekt samt kapital 
kan vi ta och få en nationell position på våra spetsområden. Västra Götalands Regionutvecklingsnämnd 
har inlett ett utvecklingsarbete av en gemensam vision och strategi för att bli Europas innovativa 
spets och kreativa mylla för cirkulär design inom textil och mode. Centralt i regionens vision är att 
sätta de västsvenska företagens utveckling i fokus och att attrahera fler företag som vill skapa en 
innovativ och hållbar affärsutveckling. Västsverige har en stark och innovativ textilbransch som har 
möjlighet att bli en europeisk föregångare i den kommande omställningen till cirkulär ekonomi. 
Här har Textile Fashion Center en central och viktig roll både som spelare och som en samlande drivkraft 
och i december 2021 beviljade VGR medel till Science Park Borås att upprätta ett kansli med funktion 
som en start att förverkliga visionen.

Akademiplatsen AB har under 2021 förstärkt och utvecklat uppdraget på ägardirektivet som lyder; 
 

”Kommunen skall genom Borås Stadshus AB äga bolaget  
för att driva och utveckla området kring Akademiplatsen. Bolaget 
skall ha en samordnande funktion för Borås Kongress och arbeta 
med ett centrum, Textile Fashion Center, där verksamheter inom 

områdena vetenskap, kompetens, kultur, innovation och näringsliv 
främst inom textil och mode, skall samverka för att attrahera möten, 
besökare, skapa tillväxt, initiera förnyelse och företagsutveckling, 

både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.” 

Borås Kongress 

Bolaget hyr huset av kommunala fastighetsbolaget och hyr vidare ut driften av Borås Kongress 
till en privat driftsoperatör, samma företag som varit med sedan starten då ombyggnaden 
stod klar, nov/dec 2018. Under 2021 har bolaget kommit överens med driftsoperatören om 
förlängning av det första tilläggsåret. Hyresavtalet är tecknat på 3+1+1, totalt 5 år.

Mötesmarknaden och hyresförmåga 
På grund av de restriktioner och förbud som rådde under pandemiåret gällande antal personer 
som fick samlas, har inte omsättning och hyresförmåga kunnat uppnås. Många möten genom-
fördes ändå i huset, men då med digitala sändningar och enbart några få på scen samt teknisk 
personal. Mötesindustrin bygger på att man träffas och konsumerar inte bara kunskap utan även 
mat, fika, middagar, underhållning, transporter och hotellrum. I den nya digitala tiden som pande-
min förstärkt och påskyndat, behöver nya affärsmodeller utvecklas. Samtidigt visar det sig att 
viljan att mötas är starkare än någonsin, vilket visade sig under september och framför allt under 
oktober, då varje rum var uthyrt och bokningstrycket var större än vad man kunde möta upp 
med. Men i slutet av året kom nya restriktioner, vilket ledde till avbokningar. Pandemin gör att 
prognoser och budgetar inte är relevanta. Det är restriktioner och förbud som styr och så kommer 
det att förbli, så länge pandemin råder.
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Foto: Lindman Photography, Borås Kongress interiört

Foto: Johfors, Borås Kongress exteriör
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Foto: Jacob Sjöman, Textile Fashion Center

Foto: Anna Sigge, Textile Fashion Center,
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Textile Fashion Center 

Många av Textile Fashion Centers verksamheter har fungerat på distans pga pandemin. 
Textilmuseet tvingades hålla stängt under första delen av året. Detta har följaktligen lett till 
att besöksantalet till centret drastiskt sjunkit. Däremot har aktiviteten varit hög för digitala 
möten och föreläsningar från centret. 
 
Bolaget har under året fokuserat på arbetet med att anpassa och uppgradera de allmänna 
kommunikationsytorna, för att skapa en attraktiv hybridmiljö för att studera, arbeta, uppleva 
och mötas i. Ett projekt som vi planerat för under flera år, som nu har kunnat förverkligas genom 
att Akademiplatsen projektlett och tillsammans med fastighetsägaren och Högskolan i Borås 
samfinansierat ombyggnaden. 

Här finns nu gemensamma ytor där vi kan samproducera samt visa upp och exponera vad man 
kan hitta samt vad som pågår i centret. Det är nu lättare att skapa aktivitet och attraktivitet. 
Centret har också till slut en gemensam reception, dvs inte två, som tidigare. Ombyggnaden 
har också gett en utvecklingsbar butik som tillsammans med den nya receptionen är öppen alla 
dagar i veckan. 

Borås har i och med förändringen också fått en ny torgyta och det mentala avståndet har 
krympt mellan aktörerna. Textile Fashion Center, Högskolan i Borås och Borås Kongress är en 
del av stadskärnan i Borås. Förutom det nu kontinuerliga och goda samarbete genom lednings-
rådet har bolaget arbetat med att uppdatera hemsidan www.textilefashioncenter.se efter det 
samverkansdokument och gemensamma kommunikationsplattform som ledningsgruppens 
verksamheter tillsammans tagit fram under 2020. Såväl lanseringen av hemsidan som invigningen 
av ombyggnaden synkroniserades med Textile Fashion Center Day lördagen den 23 oktober. 
En dag då hela centret öppnades upp med föreläsningar, inspiration för hållbart leverne, vernissage 
och tillgång till lab samt alla verksamheter. Centret vill göra skillnad, för miljön, för Borås och 
vara med och lösa fler av Agenda 2030s gemensamma mål. 
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Om jubileumsåret 2021 – Borås 400 år 

Textile Fashion Center har aktivt bidragit till Borås jubileumsfirande. Genom att varje månad arrangera en 
föreläsningsserie ”Open Class” med hållbarhet i fokus och med mål att lära samt inspirera alla boråsare att 
leva mer hållbart. ”Open Class” fick höga betyg på utvärderingarna, föreläsningarna fick genomföras digitalt.

Under jubileumsåret 2021 har Textile Fashion Center även öppnat upp för ”Artist in Residence”.  Ett vedertaget 
begrepp i konstnärsvärldar där man öppnar upp för konstnärer att under en tid vara på plats och skapa. 
Tillsammans med tre av de andra 400-års firande städerna, Piteå, Luleå och Göteborg fick konstnärer söka 
för att delta. Temat i respektive stad var baserat på lokalt definierande material. Det självklara materialet i 
Borås; textil. 

Julgranens tema, vilken vid det här laget blivit både en tradition och en snackis, tolkade vi till jubileumsåret 
ära och för att vara en del av historien, nutiden och framtiden. Den svenska ullen, som idag bränns, fast 
det är ett fantastiskt material med stora framtidsmöjligheter i en hållbar textil produktion. Och fritt 
tolkat – en ullsax – som finns i vårt stadsvapen.

 
Borås 5 januari 2022

Helena R. Alcenius
Verkställande direktör

2017

TEXTILE FASHION CENTERS 
JULGRAN 2019

Stort tack för ert bidrag till julgranen!

2018 2019 2020

2015 2016 2017

TEXTILE FASHION CENTERS 
JULGRAN 2019

Stort tack för ert bidrag till julgranen!

2018 2019 2020

2021
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Akademiplatsen AB, 556565-1493, med säte i Borås, får 
härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Årsredovisningen är upprättad i SEK om inte 
annat anges. 

Verksamheten
Kommunen skall genom Borås Stadshus AB äga bolaget för att driva och utveckla området kring 
Akademiplatsen. Bolaget skall ha en samordnande funktion för Borås Kongress och arbeta med 
ett centrum, Textile Fashion Center, där verksamheter inom områdena vetenskap, kompetens, 
kultur, innovation och näringsliv främst inom textil och mode, skall samverka för att attrahera 
möten, besökare, skapa tillväxt, initiera förnyelse och företagsutveckling, både lokalt, regionalt, 
nationellt och internationellt.
 
Ägarförhållanden
Företaget är ett dotterbolag till Borås Stadshus AB (556547-5646), som i sin tur är helägt av Borås Stad. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång
Övriga externa kostnader har ökat med drygt 3 mkr från år 2020 till år 2021. Det beror dels på att
bolaget fick 2,5 mkr i pandemirelaterat hyresbidrag år 2020 och dels på bolagets köpta ledningsfunktion 
för knappt 1 mkr år 2021. Personalkostnaderna har minskat i motsvarande omfattning. 
Bolaget har slagit samman sin informationsdisk med en annan kommunalt driven informationsdisk i
Textile Fashion Center. En anställd har sagt upp sig och slutar i januari 2022 och kommer inte att
ersättas. Ombyggnaden och uppsägningen innebär lägre kostnader för Akademiplatsen AB. 

Coronaviruset har påverkat ekonomin i bolagets bägge uppdrag på olika sätt. Textile Fashion Center
har haft fortsatt låga besökssiffror, som inte har påverkat bolagets ekonomi väsentligt. Borås Kongress´ 
möjligheter att genomföra möten och kongresser har försvårats på grund av pandemin. De har 
inneburit lägre omsättning än budgeterat hos driftsoperatören och i motsvarande grad minskad 
hyresintäkt för bolaget.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Området kring Akademiplatsen är och kommer att vara en viktig tillgång för framtida Borås. Med en
stark högskola som har universitetsstatus och en science park som attraherar forskningsprojekt samt
kapital kan vi ta och få en nationell position på våra spetsområden. Västra Götalands Regionutvecklings-
nämnd har inlett ett utvecklingsarbete av en gemensam vision och strategi för att bli Europas innovativa 
spets och kreativa mylla för cirkulär design inom textil och mode. Här har Textile Fashion Center och 
Borås Kongress en central och viktig roll både som spelare och som en samlande drivkraft.
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Flerårsöversikt         
Belopp i Tkr

2021 2020 2019 2018

Nettoomsättning 2 939 1 944 3 993 3 418

Resultat efter finansiella poster -28 913 -27 718 -26 233 -15 621

Soliditet, % 0 % 0 % 0 % 0%

Antalet anställda 4 4 4 4
 
Nettoomsättningen ökat med ca 50 % jämfört med föregående år. Ökningen beror på en stor återhämtning av det stora tappet i 
Borås Kongress under 2020. 

Förändringar i eget kapital
Aktie-

kapital
Reserv-

fond
Balanserad

vinst
Årets
vinst

Vid årets början 100 20 28 2
 
Omföring av föregående års vinst 1  -2
 
Årets resultat  3

Vid årets slut 100 20 29
 
3

Resultatdisposition
Förslag till dispositioner beträffande företagets vinst     
 

Belopp i kr

Till bolagsstämmans står följande vinstmedel
Balanserade vinstmedel från föregående år 29 202

Årets resultat 3 112

Totalt 32 314

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att
I ny räkning balanseras 
Summa

32 314
32 314
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Resultaträkning

Belopp i Tkr Not 2021-01-01- 
2021-12-31

2020-01-01 - 
2020-12-31

Rörelseintäkter m.m
Nettoomsättning 2 939 1 944
Övriga rörelseintäkter 270 2

Summa rörelseintäkter m.m 3 209 1 946

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -25 973 -22 718
Personalkostnader 2 -2  889 -3 596
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar -3  036 -3 114

Summa rörelsekostnader -31 898 -29 428

Rörelseresultat -28 689 -27 482

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -224 -236
Summa finansiella poster -224 -236

Resultat efter finansiella poster -28 913 -27 718

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag 28 916 27 720

Summa bokslutsdispositioner            28 916            27 720

Resultat före skatt                       3                       2

Skatter

Skatt på årets resultat                       -                       -

Årets resultat                      3                       2
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Balansräkning

Belopp i Tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgift på annans fastighet
Inventarier

3
4

14 836
9 497

15 128
11 833

Summa materiella anläggningstillgångar 24 333 26 961

Summa anläggningstillgångar 24 333 26 961

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar  

Kundfordringar
Fodringar hos koncernföretag
Övriga fordringar

5
1 317

33 815
1 380

324
32 458

1 600

Summa kortfristiga fordringar 36 512 34 382

Summa omsättningstillgångar 36 512 34 382

SUMMA TILLGÅNGAR 60 845 61 343
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Balansräkning

Belopp i Tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
    
 Eget kapital
Bundet eget kapital
                    Aktiekapital
                    Reservfond

100
20

100
20

                    Summa bundet eget kapital 120 120

          Fritt eget kapital
                    Balanserat resultat
                    Årets resultat 
 
                    Summa fritt eget kapital

29
3

32

28
2

30

                    Summa eget kapital 152 150

    
     Avsättningar
                    Övriga avsättningar 6 - 1 306
                    Summa avsättningar - 1 306

    Långfristiga skulder
                    Skuld till Borås Stad 7 59 595 58 814

                    Summa långfristiga skulder 59 595 58 814

   

    Kortfristiga skulder
                    Leverantörsskulder
                    Skulder till koncernföretag
                    Övriga skulder
                    Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
                    Summa kortfristiga skulder

8
615

34
104
345

1  098

599
16

132
326

1  073

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 60 845 61 343
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Noter

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

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med 
beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd.

Anläggningstillgångar År

Materiella anläggningstillgångar:
-Förbättringsutgifter på annans fastighet
-Inventarier

20 samt 10 
10 samt 5

Not 2 Anställda
Medeltalet anställda

2021-01-01-
2021-12-31

2020-01-01- 
2020-12-31

Kvinnor
Män
Totalt

3
1
4

3
1
4
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Not 3 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2021-12-31 2020-12-31

Ackumulerat anskaffningsvärde
Vid årets början
Nyanskaffningar
Vid årets slut

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden
Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

17 607
1 018

18 625

-2 479
-1 310
-3 789

14 836

17  607
-

17 607

-1 373
-1 106
-2 479

15 128

Not 4 Inventarier 2021-12-31 2020-12-31

Ackumulerat anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden

Redovisat värde vid årets slut

17 380

-861
16 519

-5 547
251

-1 726
-7 022

9 497

14 204
3 440
-264

17 380

-3 799
260

-2 008
-5 547

11 833 

Not 5 Fordringar hos koncernbolag 2021-12-31 2020-12-31

Fordran hos Stadshuskoncernen
Fordran Borås Stad

Summa fordringar hos koncernbolag

33 447
368

33 815

32 104
354

32 458

Not 6 Övriga avsättningar 2021-12-31 2020-12-31 

Skadeståndskrav enligt dom
Estimerad räntekostnad på skadeståndet

Summa

-
-

-

1 210
96

1306
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Not 7 Långfristig skuld till Borås Stad
2021-12-31 2020-12-31

Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del

Summa skuld till Borås Stad

65 000
-5 405

59 595

65 000
-6 186

58  814
  Varav 0 kr förfaller senare än fem år

Not 8 Skuld till koncernföretag
2021-12-31 2020-12-31

Skuld till Stadshuskoncernen
Skuld till Borås Stad

Summa skulder till koncernföretag

32
2

34

16
-

16

Not 9 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
2021-12-31 2020-12-31

Ställda säkerheter
Ställda panter och säkerheter

Eventualförpliktelser
Eventualförpliktelser

Inga

Inga

Inga

Inga

Not 10 Kapitaltäckningsgaranti

Bolaget har en kapitaltäckningsgaranti utställd av Borås Stad.
Borås Stad åtar sig att svara för Akademiplatsen ABs budgeterade kostnader vid var tid.

Not 11 Ägarförhållanden

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Borås Stadshus AB, org 556547-5646 med säte i Borås som i 
sin tur är dotterbolag till Borås Stad.

Not 12 Definition av nyckeltal

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (20,6 %) i förhållande till 
balansomslutningen.
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Underskrifter Borås 2022-02-24  
Per Olof Höög Styrelseordförande 
Helena Thorell Ledamot 
Lars-Gunnar Comén Ledamot 
Erika Storme Martinger Ledamot 
Helena Ransjö Alcenius VD 
Vår revision har lämnats den 28/2 
2022. 
Hans Gavin Auktiserad revisor

Underskrifter

Borås 2022-02-24

Per-Olof Höög
Styrelseordförande

Lars-Gunnar Comén
Ledamot

Erika Storme Martinger
Ledamot

Helena Ransjö Alcenius
VD

Vår revisionsberättelse har lämnats den
Ernst & Young Aktiebolag

 

Hans Gavin
Auktoriserad revisor

Helena Thorell
Ledamot

Emilia Silbvers
Ledamot

Underskrifter
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Revisionsberättelse till Bolagstämman o Akademiplatsen AB org. 
556565-1493

Revisionsberättelse
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Göteborg den 28/2 2022  
Ernst & young AB 
Hans Gavin
Auktiserad revisor
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Granskningsrapport för år 2021 
Borås 2022-02-21 
Bill Johansson

Granskningsrapport

Borås stad logotyp
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