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Elmia in i framtiden

ELMIA AB

”Ett Elmia, en röst, en vision” har varit våra 
ledord under året för att stärka Elmia in i fram-
tiden, både internt och externt. Fokus har varit 
att förstärka vår position som ledande arrangör 
för fackmässor och under 2014 kunde vi se lite 
av vad som komma skall. 
Mycket mer är på väg, lovar Robert Sumberesi, 
vd för Elmia AB sedan maj 2014:

2014 har varit ett år där Elmia fokuserat framåt på flera akti-
viteter både internt och externt. En ny funktionsstruktur i 
organisationen har skapats, där de tidigare åtskilda divisionerna 
har tagits bort. Nu finns alla avdelningar samlade i olika 
funktioner som gör att organisation blir tydlig och enkel. Det 
har varit en viktig del i arbetet med att forma ett Elmia med 
en röst och en vision.
Vi ser en större sammankoppling mellan möten och mässor och 
kan nu i den nya organisationen börja utveckla egna möten 
med mässor som bas. Vi har också förnyat ledarskapet med 
kompetens utifrån, både inom marknad och kommunika-
tion samt inom arena och logistik. Vi bygger för att stärka oss 
långsiktigt för framtiden.

Mervärde och utveckling
Vi ser att den digitala världen får allt större betydelse och 
ger ett tydligt mervärde. Därför har vi skapat en avdelning 
i organisationen som ska jobba med utveckling av framtida 
produkter för att generera både intäkter och öka visibiliteten 
för oss och våra partners. Det innebär ett tydligt fokus på den 
framtid som är här redan idag.
Ett av de interna mål som vi har satt är att vi ska bli Sveriges 
bästa arbetsplats. A Great Place To Work är en utmärkelse 
som delas ut till Sveriges bästa arbetsplats, och vår första 
mätning är gjord. Grunden är satt för att organisationen ska 
jobba framåt och att vi inom fem år utses till Sveriges bästa 
arbetsplats och får denna utmärkelse.
Externt har fokus varit att stärka och utveckla våra egna 
arrangemang på både mäss- och mötessidan. Förvärvet av 
VA-mässan ledde till att vi kunde ha premiär för en ny givan-
de treklöver tillsammans med Fjärrvärmemässan och Elmia 
Avfall & Återvinning. Genom dessa tre parallella mässor skapade 

vi branschens största mässkluster i Sverige med beröringspunk-
ter för lakvattenshantering, biogas samt distributionssystem för 
stora mängder vatten. Det blev en besöks- och utställarsuccé 
där Elmia skapade en marknadsplats för bland annat miljö- och 
processteknik.

Ministrar och kungligheter
Tillsammans med Länsstyrelsen och Klimatrådet arrangerades 
Klimatveckan i maj 2014 för hela länet, ett evenemang med 
många aktiviteter och den gemensamma nämnaren att öka 
medvetenheten hos allmänheten om vårt läns mål att vara ett 
plusenergilän 2050, det vill säga att kunna vara självförsörjande 
på förnybara energikällor. 

En av Elmias strategier är att följa med kunderna ut i markna-
den för att stärka våra arrangemang på deras hemmaplan. I år 
har vi som ett led i detta arbete arrangerat MellanskogsElmia i 
Sala och Elmia Städ i Piteå. 

Elmia har under året haft flera besök av ministrar och kung-
ligheter. Miljöminister Lena Ek invigde Klimatveckan i maj, 
kort därefter besökte både H.K.H. Prins Carl Philip och den 
blivande statsministern Stefan Löfven World Bioenergy. Den 
nytillträdda landsbygdsministern Sven-Erik Bucht valde att 
göra sitt första offentliga framträdande och presenterade budge-
ten för 2015 på Elmia Lantbruk Maskin & Fält, och närings- 
och innovationsminister Mikael Damberg besökte i november 
Elmia Subcontractor.

Ett tema under Elmia Subcontractor var den nya produktions-
tekniken 3D-tillverkning och vi arrangerade Sveriges största 
konferens inom området. Vi hade besök av prominenta före-
dragshållare och kunde samla de ”tre musketörerna” i bran-
schen: Terry Wholers från USA, som är föreläsare och rådgivare 
för storföretag världen över när det gäller 3D-printning och 
additiv tillverkning med bland andra ABB, Airbus, Apple, 
Ericsson, Nike och NASA som kunder, Olaf Digel från Nya 
Zeeland, professor i produktutveckling på Institutionen för 
designvetenskaper vid Lunds Tekniska Högskola, och Eric 
Klemp, vd för DMRC (forskningscentret för direkttillverkning) 
vid universitetet i Paderborn i Tyskland. 
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ELMIA AB

Skog och verktyg
Vår internationella närvaro utvecklades genom fördjupade 
kontakter med tyska DLG. Tillsammans med DLG arrang-
erar vi nu 2015 skogsmässan Forest Romania i Rumänien, 
där DLG:s rumänska dotterbolag DLG Intermarketing står 
för logistik och uppförande och Elmia står för marknads-
kompetens och samtidigt öppnar vi upp ett exportfönster för 
våra nordiska utställare.

Elmia är genom Elmia Wood en auktoritet i skogssegmentet 
och därför är det naturligt att vi agerar på många marknader 
med Elmia Wood. Det är den enda svenska mässan som 
också är internationellt ledande inom sitt segment. Genom 
Forest Romania stärker vi Elmia Wood, som går vart fjärde 
år på hemmaplan.

Under 2014 förvärvade vi också Verktygsmaskinmässan och i 
maj 2016 har Elmia Verktygsmaskiner premiär, en komplett 
produktionsteknisk mässa med allt inom verktygsmaskiner, 
verktyg och mätteknik. Mässan arrangeras i direkt anslut-
ning till de båda väletablerade mässorna Elmia Svets och 
Fogningsteknik samt Elmia Automation. De tre mässorna 
kommer tillsammans att erbjuda en gemensam plattform för 
att utväxla och utveckla idéer som ska leda till nya affärsmöj-
ligheter och också bli Nordens största produktionstekniska 
kluster. 

Datorer, konferenser och dans
DreamHack firade sitt 20-årsjubileum 2014 med nya 
besökarrekord. DreamHack har fortsatt att växa, och som-
mareventet är nu lika stort som vintereventet. Över 50 000 
besökare kommer varje år till världens största digitala festival 
på Elmia.  
Elmia har under 2014 även arrangerat olika typer av möten, 
events, kongresser och konferenser. Några exempel är 
Jönköpingsgalan, som uppmärksammar och delar ut priser 
till personer och organisationer som gjort något extra för 
Jönköpingsregionen och Insanity Sweden, en festival där 
Swedish House Mafia-stjärnan Steve Angello uppträdde samt 
Dansgalan som hade premiär på Alla hjärtans dag 2014. 

Under 2014 hade också Sveriges Pensionärsförbund (SPF) sin 
årskongress på Elmia och Husqvarna AB hade sin årsstämma 
hos oss. Detta och mycket annat bidrar till ett händelserikt 
2014.
Jämna år har alltid varit svaga år i vår produktcykel, men 2014 
har inneburit en viss utjämning mellan ojämna och jämna år. 
Vi nådde en omsättning på 246 miljoner kronor och gjorde ett 
resultat på -1,4 miljoner kronor. Vårt minus kan härledas till 
strukturförändringar inom vissa branscher och att vi har tagit 
omstruktureringskostnader samt investeringar för att bygga ett 
framtida Elmia.

Jag vill tacka alla medatbetare för ett fantastiskt genomfört 
arbete 2014 och för att vara en stor inspirationskälla både till 
varandra och till våra partners. Tillsammans har vi nu börjat 
forma framtidens Elmia!

Robert Sumberesi, vd Elmia AB
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Verksamhetens art och inriktning  
Elmia har sitt säte i Jönköping. Bolaget startade 1961 som en jord- och 
skogsbruksmässa. I dag arrangerar Elmia ca 15 egna mässor per år i en 
rad olika branscher. Dessutom skräddarsys ett stort antal evenemang 
för utomstående arrangörer där Elmia står för bl.a. uthyrning och 
service. Bland mässorna är Elmia Wood världens största skogsmässa. 
Till de största mässorna i sitt slag i Europa hör mässor för underleve-
rantörer, lastbilar, husvagnar och järnvägssektorn.  
Mässanläggningens hallar inklusive konsert- och kongresshus har en 
bruttoyta på 78.000 kvm. Därtill kommer ca 300.000 kvm utomhus. 
Varje år arrangeras också ett stort antal konferenser, kongresser, event 
och banketter. 

Ägande
Elmia AB ingår i koncernen Jönköpings Rådhus AB, som i sin tur 
ägs till 100 % av Jönköpings kommun. Elmia AB ägs till 82 % av 
Jönköpings Rådhus AB. Övriga ägare är Förlags AB Albinsson & 
Sjöberg, Smålands Fotbollförbund, NCC AB, Handelskammaren i 
Jönköping och Herenco AB.

Inköp från övriga företag i koncernen Jönköpings Rådhus AB har skett 
med 4 % av rörelsens kostnader. Försäljning har skett med mindre än  
1 % av omsättningen. 

Rosenlunds Fastighets AB, som är ett helägt dotterbolag till 
Jönköpings Rådhus AB, äger och förvaltar Elmia AB:s utställnings- och 
lagerbyggnader samt kongresshuset. Lokalerna hyrs av Elmia AB. 

Näringslivets Hus i Jönköping AB är ett helägt bolag till Elmia AB. 
Näringslivets Hus äger och förvaltar den kontorsfastighet som Elmia 
AB hyr för sin verksamhet. Tre andra företag bedriver verksamhet och 
är hyresgäster i fastigheten.

Bolagsordning
Bolaget har som verksamhet att bedriva mäss-, konferens-, restaurang-, 
media- och uthyrningsverksamhet såsom uthyrning av lokaler för 
utställning, mässor, arrangemang, konferenser, konserter och hotell-
verksamhet. Målet med bolagets verksamhet är att främja tillväxt och 
utveckling i Jönköpings kommun med omnejd.

Bolagsstyrning
Arbetsordningen för styrelsen innehåller bland annat uppgifter om 
ansvarsfördelning mellan styrelsen, ordföranden och verkställande 
direktören.

Styrelse 
Styrelsen består av fyra ledamöter och två arbetstagarrepresentanter
Johan Bokinge, ordförande
Thomas Candemar, 1:e vice ordförande
Sten-Åke Karlsson, 2:e vice ordförande
Lovisa Hamrin, ledamot, minoritetsägarnas representant
Maria Lindsäth, arbetstagarrepresentant
Klas Brandt, arbetstagarrepresentant

Verkställande Direktör 
Harald Lang och från 2014-05-14 Robert Sumberesi

Revisorer 
Deloitte AB
Pernilla Rehnberg, auktoriserad revisor

Lekmannarevisorer
Doris Johansson
Torgil Danielsson

Väsentliga händelser under året
Elmias nuvarande mässportfölj innebär att udda år är starkare år 
omsättningsmässigt. Mässåret 2014 var med andra ord ett svagare  
år än 2013. 
Två nya mässor arrangerades för första gången. VA-mässan, som 
är en mötesplats för VA-sektorn, och MellanskogsElmia, den största 
mötesplatsen för det mellansvenska skogsbruket.    
Året i övrigt har rymt allt från stora arrangemang som Elmia 
Custom Motor Show, Elmia Subcontractor, Elmia Lastbil, Elmia 
Husvagn Husbil, DreamHack till konferenser, kongresser och 
företagsevent. 

Förvaltningsberättelse

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Mässor
Bolaget har under 2014 genomfört följande egna och samarrangerade mässor:

GIT-MÄSSAN Utställning och konferenser inom mätning, beräkning och kartering

CUSTOM MOTOR SHOW Skandinaviens största bil & mc-mässa för entusiastfordon

ELMIA SVETS & FOGN.TEKNIK Fackmässa för svets- och fogningsteknik

ELMIA AUTOMATION Den ledande automationsmässan för tillverkningsindustrin

WORLD BIOENERGY Unik mötesplats för den globala bioenergin

ELMIA LASTBIL Internationell mässa för åkeri- och transportbranschen

MELLANSKOGSELMIA Mötesplats för det mellansvenska skogsbruket

ELMIA HUSVAGN HUSBIL Nordisk publikmässa för husvagn, husbil, tillbehör och camping

ELMIA AVFALL & ÅTERVINNING Fackmässa för återvinning och avfallshantering

FJÄRRVÄRMEMÄSSAN Fackmässa för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme 

VA-MÄSSAN Fackmässa inom vatten och avlopp

ELMIA GARDEN Nordisk fackmässa för detaljhandeln inom trädgårdssektorn

ELMIA LANTBRUK Internationell fackmässa för lantbruksmaskiner

ELMIA STÄD Mässa för rengöring och hygien

ELMIA SUBCONTRACTOR  Norra Europas ledande underleverantörsmässa inom tillverkningsindustrin

ELMIA ODLA Nordisk branschmässa för potatis och friland

Under 2014 har Elmia AB:s egna och samarrangerade mässor 
haft 3 724 utställare (2013: 5 116) och 200 865 besökare  
(2013: 244 648). Dessa arrangemang är kontrollerade av 
Scandinavian Fair Control (SFC).  
 
Två byten av vd har skett under året. I januari tillträdde Harald 
Lang som interimistisk vd. Harald Lang var vd i bolaget mellan 
åren 1985-2002. I maj tillträdde Robert Sumberesi som vd.

Per 2014-01-01 tog Elmia AB över Jönköpings Hotell & 
Konferensbokning med fyra anställda, en verksamhet som 
tidigare tillhört Destination Jönköping. Verksamheten lyftes in 
som en del av den nya organisationsstrukturen i Elmia. 
 
Under hösten överläts dotterbolaget Elmia Konferens AB till 
Moderbolaget Jönköpings Rådhus AB. Bolaget har inte haft 
någon verksamhet under senare år.
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Nya Redovisningsprinciper  
Detta är Elmia ABs första årsredovisning upprättad enligt BFNAR 
2012:1 Årsredovisning (”K3”).  Se not 16 för ytterligare information.
Elmia AB har tidigare redovisat koncernredovisning i sin Årsredovis-
ning med ingående dotterbolaget Näringslivets Hus AB och tidigare 
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Elmia Konferens AB och Jönköpings Convention Buerau AB. 
Koncernredovisning redovisas ej längre i Elmia AB utan i moder-
bolaget Jönköpings Rådhus AB.

Utveckling av verksamhet, ställning och resultat 
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Soliditet
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Rörelseresultat

Ekonomisk översikt/Koncernen     Resultat och ställning,    
        2006 2005 2004     2003   2002 
Omsättning         
Resultat efter finansiella poster      7 618 18 480  14 728   21 255  
15 386 
Balansomslutning          205 193 186 922 178 857 167 082 160 759 

Soliditet          63 69 67         69  65 
Investeringar          7 201 4 560 2 654    3 318  3 398 
Antal anställda          74 72 71        68  67 
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*Till och med 2011 togs alla personalkostnader löpande när de  
uppkom. Från och med räkenskapsåret 2012 periodiseras personal-
kostnader på samma sätt som övriga intäkter och kostnader 
som uppkommer i mässprojekten. Detta gör att upparbetade 
personalkostnader som avser mässor som arrangeras kommande 

år tillgångsförs i balansräkningen. Personalkostnaden beräknas 
till schabloniserad självkostnad. För första året med denna nya 
redovisningsprincip, räkenskapsåret 2012, uppstod en för resultatet 
positiv engångseffekt om 6,3 mkr.
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Your world, our focus.

ELMIA LASTBIL 2014
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång  
I början av 2015 presenterade Elmia en ny medlem i mässportföl-
jen. Svensk tillverkningsindustri får en ny mässa och mötesplats på 
Elmia i Jönköping med första genomförande våren 2016. Mässan är ett 
samarbete mellan Elmia AB, SVMF (Sveriges Verktygsmaskinaffärers 
förening) och MTAS (Machine & Tool Association of Sweden) som 
företräder i Sverige verksamma tillverkare av specialverktyg, verktyg och 
verktygsmaskiner. Mässan Elmia Verktygsmaskiner genomförs tillsam-
mans med de redan etablerade mässorna Elmia Automation och Elmia 
Svets och Fogningsteknik. Tillsammans bildar de ett starkt kluster för 
svensk tillverkningsindustri.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Elmias verksamhet är direkt beroende av den allmänna ekonomiska ut-
vecklingen i Sverige, Europa och övriga världen. Mässportföljen ligger 
med tyngdpunkt runt traditionell basindustri som skog, jordbruk och 
tillverkningsindustri. Vi följer de branscher vi samarbetar med, nära 
och kontinuerligt. Vi följer också mässbranschens globalisering samt 
olika joint venturestrukturer som skapas, främst drivna av brittiska 
aktörer eftersom deras marknad ser annorlunda ut än den svenska. 

Förväntad framtida utveckling
Elmias mässportfölj utvecklas positivt. Under 2015 kommer flera nya, 
egna eller med andra aktörer samarrangerade mässor, att genomföras. 

Personal
Under året har omfattande förändringar av kontorslokalerna  gjorts i 
syfte att skapa en bättre arbetsmiljö och anpassning till den nya organi-
sationens arbetssätt och fördelning.

Ett kompentensutvecklingsprogram som omfattar all personal är på-
börjat och fortsätter under 2015. Samtidigt har företaget genomfört en 
arbetsmiljöutvärdering som kommer vara återkommande. 

Elmia arbetar löpande enligt den jämställdhetspolicy som gäller för 
Jönköpings kommun med förvaltningar och bolag.

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står (SEK): 
årets resultat -1 461 706 
balanserat resultat 134 434 348

 132 972 642
  
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 
i ny räkning balanseras 132 972 642

 132 972 642 
 
 
Beträffande bolagets redovisade resultat för räkenskapsåret, ställningen 
2014-12-31 och finansiering samt kapitalanvändning hänvisas till nedan-
stående resultat- och balansräkningar samt finansieringsanalys jämte till 
dessa hörande noter.

Hållbarhet och miljö
Elmia är sedan flera år miljödiplomerat av Jönköpings kommun. Detta 
enligt en kravspecifikation som utgår från den så kallade Göteborgs-
modellen. I och med diplomeringen ska Elmia, genom ständiga 
förbättringar i verksamheten, minimera negativa miljöeffekter från 
energianvändning, avfallshantering och anläggningar så långt det är 
tekniskt och ekonomiskt möjligt. Löpande arbete pågår i anläggningen 
avseende förbättrat inomhusklimat och utbyte till energisnålare utrustning.
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(Tkr) Not 2014 2013

Nettoomsättning  245 618 272 175
Förändring av pågående projekt  5 601 1 652
Övriga rörelseintäkter  645 3 327

Rörelsens kostnader    
Övriga externa kostnader 21 -186 895 -199 437 
Personalkostnader 2, 3 -64 509 -61 628
Avskrivningar på materiella och 
immateriala anläggningstillgångar  -5 920 -5 415

Rörelseresultat  -5 460 10 674
    
Resultat från finansiella investeringar    
Ränteintäkter 4 1 607 2 665
Räntekostnader  -66 -70

Resultat efter finansiella poster  -3 919 13 269 
   
Bokslutsdispositioner    
Förändring av överavskrivningar  1 763 398

Resultaföre skatt  -2 156 13 667 
   
Skatt på årets resultat 5 694 -3 134

Årets resultat  -1 462 10 533

Resultaträkning

RESULTATRÄKNING
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BALANSRÄKNING

Balansräkning

(Tkr) Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR 2   
  
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 
Mässrättigheter 8 3 000 2 400 
Tomt 7 - -
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 
och liknande arbeten 9 1 684 -
Koncessioner, patent, licenser, varumärken 
samt liknande rättigheter 10 755 -

Summa immateriella anläggningstillgångar  5 439 2 400
   
 
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet 11 3 360 3 990 
Markanläggningar 13 3 188 3 584
Inventarier, verktyg och installationer 12 13 337 10 638

Summa materiella anläggningstillgångar  19 885 18 212
    
Finansiella anläggningstillgångar    
Aktier och andelar i koncernföretag 14 8 150 8 250
Uppskjuten skattefordran 22 847 798
Andelar Ek.förening 15 670 670
Långfristiga fordringar på moderbolag  10 000 30 000

Summa finansiella anläggningstillgångar  19 667 39 718
    
Summa anläggningstillgångar  44 991 60 330
   
 
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  42 055 30 395
Fordringar på moderbolag  80 641 95 196
Fodringar på koncernföretag  1 309 -
Pågående projekt 16 4 763 - 
Övriga kortfristiga fordringar  10 10 
Aktuella skattefordringar  1 754 -
Förutbetalda kostnader och    
upplupna intäkter 19 4 787 6 089

Summa kortfristiga fordringar  135 319 131 690
    
Kassa och bank 6 114 348

Summa kassa och bank  114 348
    
Summa omsättningstillgångar  135 433 132 038
    
SUMMA TILLGÅNGAR  180 424 192 368
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(Tkr) Not 2014-12-31 2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER  2   
  
Eget kapital 17  
 
Bundet eget kapital   
Aktiekapital, 610 000 aktier med kvotvärde 10.  6 100 6 100
Reservfond  1 264 1 264

Summa bundet eget kapital  7 364 7 364
    
Fritt eget kapital    
Balanserad vinst  134 434 129 147
Årets resultat  -1 462 10 533

Summa fritt eget kapital  132 972 139 680

Summa eget kapital  140 336 147 044
    
   
Obeskattade reserver 18 - 1 763
    
Skulder   
 
Kortfristiga skulder    
Pågående projekt 16 - 838
Leverantörsskulder  16 255 20 192
Skulder till koncernföretag  688 1 263
Aktuella skatteskulder  - 1 185
Övriga kortfristiga skulder  6 087 4 566
Upplupna kostnader och    
förutbetalda intäkter 20 17 058 15 517

Summa kortfristiga skulder  40 088 43 561

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  180 424 192 368         

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER    
   
Ställda säkerheter  Inga Inga 
Ansvarsförbindelser  Inga Inga

BALANSRÄKNING



    ELMIA AB ÅRSREDOVISNING 2014      15  

KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalys

(indirekt metod)   2014 2013

Den löpande verksamheten:

Rörelseresultat   -5 460 10 674 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:     

Avskrivningar   5 920 5 353 

Realisationsförlust avyttring inventarier   - 1 422 

   460 17 449

Erhållen ränta   1 607 2 665 

Erlagd ränta   -66 -70 

Betald skatt   646 -2 325

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital   2 647 17 719

Förändringar av rörelsekapital

Ökning/minskning av kundfordringar   -11 660 -8 316 

Ökning/minskning av kortfristiga koncernfordringar   13 246 -23 429 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar   -1 754 1 194 

Ökning/minskning av förutbetalda kostnader och

upplupna intäkter   1 302 11 

Ökning/minskning av pågående projekt   -5 601 -1 652 

Ökning/minskning av leverantörsskulder   -3 937 4 046 

Ökning/minskning av upplupna kostnader

och förutbetalda intäkter   1 541 1 128 

Ökning/minskning av kortfristiga koncernskulder   -575 907 

Ökning/minskning av övriga skulder   336 2 545

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -4 455 -5 847

Investeringsverksamheten:

Förvärv aktier   - -4 150 

Försäljning av aktier   100 206 

Förvärv av imateriella anläggningstillgångar   -4 042 - 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -6 591 -4 904 

Ökning/minskning av långfristiga fordringar   20 000 15 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten   9 467 6 152

Finansieringsverksamheten:

Utbetald utdelning   -5 246 -195

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -5 246 -195

Ökning/minskning av likvida medel   -234 110 

Likvida medel vid årets början   348 238

Likvida medel vid årets slut   114 348
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Not 1. Allmän information 

Noter

NOTER

Allmän information 

Elmia AB med organisationsnummer 556354-2413 är ett aktiebolag 

registrerat i Sverige med säte i Jönköping. Adressen till huvudkontoret 

är Box 6066, 550 06 Jönköping. Företagets verksamhet omfattar 

mässverksamhet. Ingen koncernredovisning har upprättats med 

stöd av Årsredovisningslagen 7 kap. 2 $ punkt 1. Koncernens 

årsredovisning upprättas i moderbolaget Jönköpings Rådhus AB 

556380-7162. 

Redovisningsprinciper och värderingsprinciper
Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (”K3”).
 
K3 tillämpas för första gången
Detta är första året företaget tillämpar K3 och övergångsdatum till 
K3 har fastställts till den 1 januari 2013. Företaget tillämpade tidigare 
årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd. 

Vid övergången till K3 har bestämmelserna i kapitel 35 Första gången 
detta allmänna råd tillämpas, tillämpats vilka kräver att företaget 
tillämpar K3 retroaktivt. Detta innebär att jämförelsesiffrorna för 2013 
är omräknade enligt K3. Det finns emellertid ett antal frivilliga och 
obligatoriska undantag från denna generella regel, vilket syftar till 
att underlätta övergången till K3. Företaget har valt att inte tillämpa 
några frivilliga undantag. Vid övergång till K3 har ingar poster i 
resultaträkningen eller balansräkningen påverkats eller omräknats i 
not 16.

Intäkter  
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som 
erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för mervärdesskatt, 
rabatter och liknande avdrag.

Elmia ABs intäkter består i huvudsak av att bedriva mäss-, 
konferens-, restaurang och uthyrningsverksamhet såsom uthyrning 
av lokaler för utställning, mässor, arrangemang och konferenser. 

Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas fördelat över löptiden med tillämpning 
av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som 
gör att nuvärdet av alla framtida in- och utbetalningar under 
räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran.

Pågående projekt
Pågående projekt avser framtida mässor och arrangemang, vilka 
kommer genomföras 2015 eller senare. Nettot av nedlagda kost-
nader och förutfakturerade intäkter har i balansräkningen tillgångs-  
respektive skuldförts. Nedlagda kostnader för kommande mässor 
som arrangeras efter 2015-01-01 och för första gången, har kost-
nadsförts i sin helhet 2014.

Ersättning till anställda
Ersättning till anställda i form av löner, betald semester, betald 
sjukfrånvaro mm samt pensioner redovisas i takt med intjänandet. 
Beträffande pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställ-
ning klassificeras de som avgiftsbestämda.

Avgiftsbestämda planer
För avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till 
en separat oberoende juridisk enhet och har ingen förpliktelse att 
betala ytterligare avgifter. Företagets resultat belastas för kostnader 
i takt med att förmånerna intjänas vilket normalt sammanfaller med 
tidpunkten för när premierna erläggs.

Inkomstskatter
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten 
skatt.

Aktuell skatt
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perio-
den. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade resultatet 
i resultaträkningen då det har justerats för ej skattepliktiga intäkter 
och ej avdragsgilla kostnader samt för intäkter och kostnader som är 
skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Aktuell skatteskuld 
beräknas enligt de skattesatser som gäller per balansdag. 

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redo-
visade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella rapporterna och 
det skattemässiga värdet som används vid beräkning av skattepliktigt 
resultat. Uppskjuten skatt redovisas enligt den s k balansräkningsme-
toden. Uppskjutna skatteskulder redovisas i princip alla skattepliktiga 
temporära skillnader och uppskjutna skattefordringar redovisas i 
princip för alla avdragsgilla temporära skillnader i den omfattning det 
är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga 
överskott. Obeskattade reserver redovisas inklusive uppskjuten skat-
teskuld.

Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar omprövas varje 
balansdag och reduceras till den del det inte längre är sannolikt att 
tillräckliga skattepliktiga resultat kommer att finnas tillgängliga för att 
utnyttjas, helt eller delvis, mot den uppskjutna skattefordran.

Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur företaget, per 
balansdagen, förväntar sig att återvinna det redovisade värdet 
för motsvarande tillgång eller reglera det redovisade värdet för 
motsvarande skuld. Uppskjuten skatt beräknas baserat på de 
skattesatser och skatteregler som beslutats före balansdagen. 

Not 2. Redovisningsprinciper och  
värderingsprinciper 
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Aktuell och uppskjuten skatt för perioden
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intäkt 
i resultaträkningen, utom när skatten är hänförlig till transaktioner 
som redovisats direkt mot eget kapital. I sådana fall ska även skatten 
redovisas direkt mot eget kapital.

Immateriella tillgångar
Anskaffning genom separat förvärv 
Immateriella tillgångar som förvärvats separat redovisas till an-
skaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella ackumulerade nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över 
tillångens uppskattade nyttjandeperiod, vilken uppskattas till 3-10 år. 
Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas 
om det finns en indikation på att dessa har förändrats jämfört med 
uppskattningen vid föregående balansdag. Effekten av eventuella 
ändringar i uppskattningar och bedömningar redovisas framåtriktat. 
Avskrivning påbörjas när tillgången kan användas.

Anskaffning genom intern upparbetning
Företaget tillämpar aktiveringsmodellen vilket innebär att arbetet med 
att ta fram en intern upparbetad immateriell anläggningstillgång delas 
upp i en forskningsfas och en utvecklingsfas. Samtliga utgifter som 
härrör från företagets forskningsfas redovisas som kostnad när de 
uppkommer. Samtliga utgifter för utveckling av verksamhetssystem 
redovisas som en tillgång om samtliga följande villkor är uppfyllda: 
 
• Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella 
anläggningstillgången så att den kan användas eller säljas, 
• företaget avsikt är att färdigställa den immateriella anläggnings-
tillgången och använda eller sälja den,
• det finns förutsättningar för att använda eller sälja den immateriella 
anläggningstillgången,
• det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer 
att generera framtida ekonomiska fördelar,
• det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra 
resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja den 
immateriella anläggningstillgången och
• de utgifter som är hänförliga till den immateriella 
anläggningstillgången under dess utveckling kan beräknas tillförlitligt.

Efter första redovisningstillfället redovisas internt upparbetade 
immateriella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde efter avdrag 
för ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade 
nedskrivningar. Avskrivning påbörjas när tillgången kan användas. 
Aktiverade utgifter för verksamhetssystem skrivs av linjärt över en 
bedömd nyttjandeperiod om 3-10 år.

Borttagande från balansräkningen
En immateriell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid 
utrangering eller avyttring eller när inte några framtida ekonomiska 
fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av till-
gången. Den vinst eller förlust som uppkommer när den immateriella 
anläggningen tas bort från balansräkningen är skillnaden mellan vad 

som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, 
och tillgångens redovisade värde. Detta redovisas i resultaträkningen 
som en övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad. 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Anskaffningsvärdet består av inköpspriset och utgifter som är direkt 
hänförliga till förvärvet för att bringa den på plats och i skick att 
användas. Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången eller 
redovisas som en separat tillgång, när det är sannolikt att framtida 
ekonomiska fördelar som är förknippade med posten kommer att 
tillfalla företaget och att anskaffningsvärdet för densamma kan mätas 
på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för reperationer och 
underhåll samt tillkommande utgifter redovisas i resultaträkningen i 
den period då de uppkommer.

Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs 
betydande komponenter bedöms vara väsentlig, delas tillgången  
upp på dessa komponenter.

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så 
att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt minskat med beräknat 
restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över dess 
bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång har delats upp på 
olika komponenter skrivs respektive komponent av separat över 
dess nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas när den materiella 
anläggningstillgången kan tas i bruk. Materiella anläggningstillgångars 
nyttjandeperioder uppskattas till:
 
Maskiner och andra tekniska anläggningar:
Förbättringsutgifter på annans fastighet 20 år
Markanläggningar 20 år
Inventarier, verktyg och installationer 3-6 år

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas 
om det finns indikationer på att förväntad förbrukning har förändrats 
väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. 
Då företaget ändrar bedömning av nyttjandeperioder, omprövas 
även tillgångens eventuella restvärde. Effekten av dessa förändringar 
redovisas framåtriktat. 

Borttagande från balansräkningen
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort 
från balansräkningen vid utrangering eller avyttring, eller när inte 
några framtida ekonomiska fördelar förväntas från användning eller 
utrangering/avyttring av tillgången eller komponenten. Den vinst eller 
förlust som uppkommer när en materiella anläggningstillgång eller en 
komponent tas bort från balansräkningen är skillnaden mellan vad 
som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, 
och tillgångens redovisade värde. Den realisationsvinst eller realisa-
tionsförlust som uppkommer när den materiell anläggningstillgång 
eller en komponent tas bort från balansräkningen redovisas i resultat-
räkningen som en övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad. 

NOTER
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Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
och immateriella tillgångar
Vid varje balansdag analyserar företaget de redovisade värdena för 
materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar för att fast-
ställa om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har minskat 
i värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens återvinningsvärde för att 
kunna fastställa värdet av en eventuell nedskrivning. Där det inte är 
möjligt att beräkna återvinningsvärdet för en enskild tillgång, beräknas 
återvinningsvärdet för den kassagenererade enhet till vilken tillgången 
hör.

Återvinningsvärde är det högsta av verkligt värde med avdrag för 
försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Verkligt värde med avdrag 
för försäljningskostnader är det pris som företaget beräknar kunna 
erhålla vid en försäljning mellan kunniga, av varandra oberoende parter, 
och som har ett intresse av att transaktionen genomförs, med avdrag 
för sådana kostnader som är direkt hänförliga till försäljningen. Vid 
beräkning av nyttjandevärde diskonteras uppskattat framtida kassaflöde 
till nuvärde med en diskonteringsränta före skatt som återspeglar 
aktuell marknadsbedömning av pengars tidsvärde och de risker som 
förknippas med tillgången. För att beräkna de framtida kassaflödena 
har företaget använt budget och prognoser för de kommande fem 
åren. Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenererande 
enhet) fastställs till ett lägre värde än det redovisade värdet, skrivs det 
redovisade värdet på tillgången (eller den kassagenererande enheten) 
ned till återvinningvärdet. En nedskrivning har omelbart kostnadsförts i 
resultaträkningen. 

Vid varje balansdag gör företaget en bedömning om den tidigare 
nedskrivningen inte längre är motiverad. Om så är fallet återförs 
nedskrivningen delvis eller helt. Då en nedskrivning återförs, ökar 
tillgångens (den kassagenererande enhetens) redovisade värde. Det 
redovisade värdet efter återföring av nedskrivning får inte överskrida det 
redovisade värde som skulle fastställts om ingen nedskrivning gjorts 
av tillgången (den kassagenererande enheten) under tidigare år. En  
återföring av en nedskrivning redovisas direkt i resultaträkningen.

Andelar i koncerföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde. Utdelning från 
dotterföretag redovisas som intäkt när rätten att få utdelning bedöms 
som säker och kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Likvida medel
Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla tillgodohavanden 
hos banker och andra kreditinstitut samt andra kortfristiga likvida place-
ringar som lätt kan omvandlas till kontanter och är föremål för en obe-
tydlig risk för värdefluktuationer. För att klassificeras som likvida medel 
får löptiden inte överskrida 3 månader från tidpunkten för förvärvet.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys visar företagets förändringar av företagets likvida 
medel under räkenskapsåret. Kassaflödesanalysen har upprättats enligt 
den indirekta moteden. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medfört in- och utbetalningar.

NOTER
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NOTER

Not 3. Personal 

Personal 2014 2013

Medelantalet anställda  
Fast anställd personal 79 70

Tillfälligt anställd personal 12 12 

Summa (varav kvinnor/män) 91 (49/42) 82 (42/40)
 
Styrelsemedlemmar (varav kvinnor/män) 6 (2/4) 6 (2/4) 
VD och andra ledande 
befattningshavare (varav kvinnor/män) 7 (1/6) 10 (2/8) 
 
Löner  

Kostnaden för löner och andra  
ersättningar har uppgått till  
följande belopp:   
   
Styrelse och verkställande direktör 2 820 2 981 
Övriga anställda 39 946 34 958

 42 766 37 939 
 
 
Totalt 42 766 37 939
 
Sociala avgifter enligt lag och avtal 13 230 12 259
 
Pensionskostnader 
(varav för styrelse och verkställande  
direktör 779 tkr, resp 896 tkr 2013) 4 568 4 933

Totalt löner, ersättningar,  
sociala avgifter och pensionskostnader 60 564 55 131

Avtal om avgångsvederlag
Mellan företaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig 
uppsägningstid om 12 månader från företagets sida resp 6 månader 
från den anställdes sida. Från företagets sida erhålls inget avgångs-
vederlag. 

Mellan företaget och andra ledande befattningshavare gäller en öm-
sesidig uppsägningstid enligt överenskommelse. Vid uppsägning från 
företagets sida erhålls inget avgångsvederlag. 

Not 4. Ränteintäkter

 2014 2013

Ränteintäkter från koncernbolag 1 550 2 624 
Övriga ränteintäkter 57 41

 1 607 2 665

Not 5. Skatt på årets resultat

 2014 2013

Aktuell skatt   646 -3 129
Uppskjuten skatt   48 -5

Skatt på årets resultat   694 -3 134

Avstämning ärets skatt 2014 2013

Redovisat resultat före skatt -2 156 13 667 
 
Skatt beräknad med skattesats 22% 474 -3 007 
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -46 -127 
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 58 - 
Ej omvärderat underskott 208 -

Summa   694 -3 134 

Årets redovisade skattekostnad  694 -3 134 

Not 6. Kassa och bank 

Beviljad kredit på Jönköpings Rådhus AB:s koncernkonto uppgår till 
25 000 tkr (25 000 tkr).

Not 7. Tomt

 2014 2013

Ingående anskaffningsvärde 1 000 1 000 
Utgående anskaffningsvärde 1 000 1 000 
 
Ingående avskrivningar enligt plan -1 000 -800 
Årets avskrivningar enligt plan - -200

Utgående avskrivningar enligt plan -1 000 -1 000

Restvärde enligt plan - -
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Not 10. Koncessioner, patent, 
licenser,varumärken samt liknande rättigheter

 2014 2013

Ingående anskaffningsvärde - - 
Årets investeringar 870 -

Utgående anskaffningsvärde 870 - 
 
Ingående avskrivningar enligt plan - - 
Årets avskrivningar enligt plan -115 -

Utgående avskrivningar enligt plan -115 -

Restvärde enligt plan 755 -

Not 11. Förbättringsåtgärder på annans fastighet 

   2014 2013

Ingående anskaffningsvärde   12 610 12 610
Utgående anskaffningsvärde   12 610 12 610

Ingående avskrivningar enligt plan   -8 620 -7 989
Årets avskrivningar enligt plan   -630 -631

Utgående avskrivningar enligt plan   -9 250 -8 620

Restvärde enligt plan   3 360 3 990 
 
Avskrivning enligt plan: 20 % på förbättringskostnad.

NOTER

Not 8. Mässrättigheter 

 2014 2013

Ingående anskaffningsvärde 3 000 3000 
Årets Investeringar 1 500 -

Utgående anskaffningsvärde  4 500 3000 
 
Ingående avskrivningar enligt plan -600 -
Årets avskrivningar enligt plan -900 -600

Utgående avskrivningar enligt plan -1 500 -600

Restvärde enligt plan 3 000 2 400

Mässrättigheter avser ersättning vid inköp av mässkoncept. 
Avskrivning sker enligt plan med 20%.

Not 9. Balancerade utgifter för utvecklings- 
arbete och liknande arbete 

 2014 2013

Ingående anskaffningsvärde - - 
Årets Investeringar 1 684 -

Utgående anskaffningsvärde  1 684 - 
 
Ingående avskrivningar enligt plan - -
Årets avskrivningar enligt plan - -

Utgående avskrivningar enligt plan - -

Restvärde enligt plan 1 684 -

Avskrivning påbörjas 2015
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Not 12. Inventarier, verktyg och installationer
   2014 2013

Ingående anskaffningsvärde   62 666 64 603
Årets investeringar   6 591 4 904
Utrangering   -3 086 -6 841 
   
Utgående anskaffningsvärde   66 171 62 666 
  
Ingående avskrivningar enligt plan   -52 028 -53 919
Justering för avskrivningar på      
försålda inventarier och verktyg   3 072 5 480
Årets avskrivningar enligt plan   -3 878 -3 589

Utgående avskrivningar enligt plan   -52 834 -52 028

Restvärde enligt plan   13 337 10 638

Not 13. Markanläggningar

   2014 2013

Ingående anskaffningsvärde   7 919 7 919 
Utgående anskaffningsvärde   7 919 7 919

 
Ingående avskrivningar enligt plan   -4 335 -3 939
Årets avskrivningar enligt plan   -396 -396

Utgående avskrivningar enligt plan   -4 731 -4 335

Restvärde enligt plan   3 188 3 584

Not 14. Aktier i koncernföretag 2014-12-31

                                                            Organisationsnummer     Antal     Röstandel    Kapitalandel     Bokfört värde 2014     Bokfört värde 2013

Näringslivets Hus i Jönköping AB          556363-9334                6 000           100%               100%                      8 150                       8 150

Summa                                8 150                         8 150

Företaget har sitt säte i Jönköping.
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Not 16. Pågående projekt
   2014 2013

Förutfakturerade intäkter   -3 139 -6 386
Övriga nedlagda kostnader   7 902 5 548

Belopp enligt balansräkning   4 763 -838

Not 17. Eget kapital 

 Aktiekapital Reservfond  Balanseratt resultat Årets resultat

Beloppvid årets ingång 2014-01-01 6 100 1 264 129 147 10 533 
Förändring på grund av justerad redovisningsprincip   0 0 
Belopp vid årets ingång efter justering   129 147 10 533 
Disposition enligt beslut på årsstämma   10 533 -10 533 
Utdelning 8,60 kr per aktie   -5 246  
Årets resultat    -1 462

Belopp vid årets utgång 2014-12-31 6 100 1 264 134 434 -1 462 
 
Aktiekapitalet utgörs av 610 000 aktier
 

Not 18. Obeskattade reserver och bokslutsdispositioner 

   2014 2013

Ackumulerade överavskrivningar   - 1 763

Summa   - 1 763

NOTER

Not 15. Andra långfristiga värdepappersinnehav 2014-12-31

                                                            Organisationsnummer     Antal     Röstandel    Kapitalandel     Bokfört värde 2014     Bokfört värde 2013

Jönköpings Energi Vind Ek. förening     212000-0530                    100              2%                   2%                            670 670

Summa   670 670

Företaget har säte i Jönköping. Den ekonomiska föreningen äger ett vindkraftverk utanför Gränna.

Övergång till K3
Detta är första året företaget tillämpar K3 och övergångsdatum till K3 
har fastställts till den 1 januari 2013. Företaget upprättade tidigare 
årsredovisningen enligt årsredovisningslagen och med tillämpning av 
allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokförings-
nämnden med undantag för BFNAR 2008:1 om årsredovisning i mindre 
bolag (K2). För de fall allmänt råd från Bokföringsnämnden saknas, för 
en för företaget väsentlig fråga, har vägledning hämtats från Redovis-
ningsrådets rekommendationer samt uttalanden från dess akutgrupp. 
 

Vid övergång till K3 har bestämmelserna i kapitel 35 Första gången 
detta allmänna råd tillämpas, tillämpats vilka kräver att företaget till-
lämpar K3 retroativt. Detta innebär att jämförelsesiffrorna för 2013 är 
omräknade enligt K3. Det finns emellertid ett antal frivilliga och obligato-
riska undantag från denna generella regel, vilka syftar till att underlätta 
övergången till K3. Företaget har valt att inte tillämpa några frivilliga 
undantag. Vid övergången till K3 har inga poster i resultaträkningen eller 
balansräkningen påverkats eller omräknats.
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Not 20. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
   2014 20132

Upplupna löner   50 59
Upplupna semesterlöner   3 782 4 366
Upplupna sociala avgifter   2 631 2 725
Övriga upplupna kostnader   10 595 8 367

Summa   17 058 15 517

Not 21. Ersättning till revisorerna 
   2014 2013

Deloitte AB, Revisionsuppdrag   70 50
Övrig rådgivning   27 19

Summa   97 69

Not 22. Uppskjuten skattefordran

Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders 
redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Temporära 
skillnader avseende följande poster har resulterat i uppskjutna
skatteskulder och uppskjutna skattefordringar.
     
   2014 2013

Uppskjuten skattefordran avseende kostnadsförda framtida pensioner    682 605 
Uppskjuten skattefordran avseende skillnaden  mellan anläggningstillgångars 
bokförda och skattemässiga värden   165 193

Summa   847 793

Not 19. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
   2014 2013

Förutbetalda hyreskostnader   - 3 119
Övriga förutbetalda kostnader   895 488
Upplupna provisionsintäkter   1 620 1 748
Övriga upplupna intäkter   2 272 734

Summa   4 787 6 089

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisonen. Arbetet omfattar granskning av årsredovisningen och bokföringen, 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt arvode för revisionsrådgivning som lämnats i samband med revisionsuppdraget.

Skattesatsen för beräkning av uppskjuten skatt uppgår till 22,0 % (22,0%).
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  Jönköping 2015-02-26

 Thomas Candemar Sten-Åke Karlsson Lovisa Hamrin

 Klas Brandt  Maria Lindsäth
 Personalrepr.  Personalrepr.

 Johan Bokinge  Robert Sumeresi
 Ordf.  VD

  Revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avlämnats 2015-03-03 
 Deloitte AB

  

  Pernilla Rehnberg 
  Auktoriserad revisor
  
 

  
Undertecknad verkställande direktör intygar att resultat- och balansräkning 

intagna i denna årsredovisning fastställts på ordinarie årsstämma 2015-03-20. 
Årsstämman beslöt disponera resultatet i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

  Robert Sumberesi

NOTER
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REVISIONSBERÄTTELSE & GRANSKNINGSRAPPORT

Revisionsberättelse

Vi, av fullmäktige i Jönköpings kommun utsedda lekmannarevisorer, 
har granskat Elmia AB:s verksamhet. Styrelse och VD ansvarar för att 
verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägaredirektiv och beslut 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas 
ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om 
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt 
aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet 
och kommunens revisionsreglemente samt utifrån av års/bolagsstämman 
fastställda ägardirektiv.
   Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som 
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.  

Granskningsrapport för år 2014
Till årsstämman i Elmia AB org. nr 556354-2413, Kommunstyrelsen

Till årsstämman i Elmia AB, org.nr 556354-2413

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Elmia AB för räkenskapsåret 
2014-01-01 - 2014-12-31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta 
en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och 
för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och 
god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska 
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att 
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
   En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis 
om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer 
vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna 
för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn 
de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget 
upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att 
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständligheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten 
i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering 
av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och 
av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i 
årsredovisningen.
   Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 
av Elmia AB:s finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Elmia AB för räkenskapsåret  
2014-01-01 - 2014-12-31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår 
revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
   Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.
   Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision 
av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 
bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid 
med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 
   Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 
som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Jönköping den 3 mars 2013
Deloitte AB

Pernilla Rehnberg
Auktoriserad revisor

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts  
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  
Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Jönköping den 2 mars 2015

Doris Johansson   Torgil Danielsson 
Lekmannarevisor   Lekmannarevisor
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VA-MÄSSAN 2014

Your world, our focus.
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(Ksek)   2014 2013

Summary Income Statements

Operating revenue   246 263 275 502
Operating expenses   -245 803 -259 413
Depreciation   -5 920 -5 415

Operating profit   -5 460 10 674

Net financial items   1 541 2 595
Appropriations   1 763 398

Pre-tax profit   -2 156 13 667

Taxes   694 -3 134
Minority interests   - -

Profit for the year   -1 462 10 533

(Ksek)   2014 2013

Summary Balance Sheets
     
Fixed assets   44 991 60 330
 
Trade accounts receivable   42 055 30 395
Work in progress   4 763 - 
Other current receivables   88 501 101 395
Liquid assets   114 348

Total current assets   135 433 132 038 

Total assets   180 424 192 368

Share capital   6 100 6 100
Other shareholders´ equity   134 236 140 944
Long-term liabilities   - 388

Work in progress   - 838
Other current liabilities   40 088 44 098

Total current liabilities   40 088 44 936 

Total liabilities and shareholders’ equity   180 424 192 368

SUMMARY IN ENGLISH 
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MELLANSKOGSELMIA 2014

Your world, our focus.





ELMIA AB Besöksadress: Elmiavägen, SE-554 54 Jönköping 
Postadress: Box 6066, SE-550 06 Jönköping, www.elmia.se

Elmia AB är ett av Nordens ledande mässföretag och 
arrangerar årligen olika mässor inom en rad affärs-
områden, inklusive konferenser, kongresser och event. 

Som mötesplats har Elmia en offensiv position - mitt bland människor och företag 
som antingen har eller söker nya idéer, produkter och tjänster. 

Vi nöjer oss inte med att bara vara uppdaterade med allt som händer i din bransch. 

Vi vill inspirera, sporra och driva på utvecklingen. Räkna med Elmia som en aktiv 
partner i din värld.


