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ELMIA AB

Omväxlande år med flera nyheter

År 2015 blev ett omväxlande år för Elmia.
Mässportföljen har växt med nya mässor, flera
av våra etablerade mässor slog nya publikrekord
och vi ökade även vår internationella närvaro.
Elmia har en stark position både på den svenska och den
nordiska mässmarknaden med ett antal mässor som är ledande i Sverige och i Norden, samt även en världsledande mässa,
Elmia Wood. Våra arrangemang, både egna och de som vi gör
i samarbete med externa arrangörer, genererade över 300 000
besökare till Elmia och Jönköpings stad. Flera mässor slog
också publikrekord.
Trots de publika framgångarna på flera av våra etablerade
mässor blev dock vårt resultat negativt. Resultatet -5,5 miljoner kronor beror till stor del på den större mixen mellan
fackmässor och konsumentmässor, där de senare har mindre
vinstmarginaler beroende på bland annat publikintäkter och
att de är utsatta för större konkurrens. Investeringar i ett nytt
affärssystem har även bidragit till högre personalkostnader
under året.
Bilsport Performance & Custom Motor Show, påskens traditionella motormässa, lockade över 75 000 besökare, jaktmässan Elmia Game Fair hade sin största publik någonsin på
drygt 22 000 besökare och Elmia Husvagn Husbil lockade
drygt 35 000 besökare. Elmia Husvagn Husbil förvandlar
varje år vårt utomhusområde till Nordens största campingplats med 10 000 campare som njuter och tar del av nyheter,
aktiviteter och socialt umgänge. Vi ser nu fram mot att från
och med 2016 vidareutveckla mässan med en extra besöksdag.

Premiärer och affärer
Elmia tar världen till Jönköping med våra arrangemang, och
också Jönköping ut i världen. Elmia Subcontractor befäste
återigen sin position som norra Europas ledande mässa för
underleverantörer inom tillverkningsindustrin och våra trans-
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portmässor Elmia Future Transport, Elmia Nordic Rail och
Elmia Nordic Road utgör ett etablerat mässkoncept inom segmentet framtidens transporter för vägar och järnvägsnät.
För första gången arrangerade vi 2015 en mässa utomlands.
Premiären blev Forest Romania, en skogsmässa i Rumänien,
som vi arrangerade tillsammans med vår tyska samarbetspartner
DLG. Vi deltog under året också för första gången på världens
största lantbruksmässa, Agritechnica i Hannover, där nio svenska företag och organisationer tillsammans visade upp svensk
innovationskraft, med mässor som en viktig del i processen.
Under året inledde vi också arbetet med att utveckla Elmia
Lantbruk till en ny stor arena för hela det svenska lantbruket
med mässa, konferens och aktiviteter på stan tillsammans med
våra samarbetspartners. Nya Elmia Lantbruk får premiär i oktober 2016.
Vår nya mässa Elmia NordDrill blev en viktig samlingsplats för
hela den nordiska borrindustrin med dess affärer och branschfrågor. Under 2015 förvärvade Elmia även två industrimässor
– Elmia Plåt och Elmia Verktygsmaskiner, som nu tillsammans
med Elmia Automation och Elmia Svets och Fogningsteknik
bildar ett komplett produktionstekniskt kluster för stycktillverkningsindustrin. De fyra mässorna arrangeras parallellt med
premiär i maj 2016.

Jakt, datorspel och hästar
Elmia skapade tillsammans med Jaktgrossisterna under 2015
också en nya arena för den skånska jakten med en mässa i
Eslöv, Elmia Game Fair Skåne, som får premiär 2016.
Tillsammans med Scandinavian Horse Show AB har vi under
året även skapat ett nytt hästevenemang på Elmia, Elmia
Scandinavian Horse Show. Det betyder att hästarna nu är tillbaka på Elmia efter flera års uppehåll och intresset är mycket
stort för detta. Det är något som vi tydligt märker nu inför den
första upplagan i höst, och vi ser mycket fram mot att vara en
del av detta årligt återkommande evenemang med tävlingar,
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auktioner och mässa.
Även våra externa arrangemang har utvecklats och växt
under 2015. Närmare 50 000 gamers, e-sportsutövare och
tävlande i cosplay besökte Elmia och DreamHack under
2015, världens största digitala festival. Evenemanget arrangeras två gånger per år på Elmia, DreamHack Winter och
DreamHack Summer, och fortsätter ständigt att växa och dra
ny publik. Under 2015 blev det också klart att DreamHack
stannar kvar på Elmia till minst 2018.
Elmia har under 2015 varit värdplats för flera olika möten,
events, kongresser och konferenser. Några exempel är
Föreningen Grävande Journalisters Grävseminarium,
Jönköpingsgalan, som uppmärksammar och delar ut priser
till personer och organisationer som gjort något extra för
Jönköpingsregionen, och Sveriges Radios populära P3 Älskar
med klubbmusik och dans.

To Work. För att nå målet har vi bland annat satt delmål om
att alla anställda varje år ska erbjudas 40 timmars kompetensutveckling. God kompetens, nya kunskaper och en bra kultur
är de byggstenar som vi arbetar med och som tar oss framåt.
Jag vill tacka alla medarbetare för ett fantastiskt genomfört
arbete 2015. Med glädje, inspiration och goda kundkontakter
går vi vidare mot framtiden!

Robert Sumberesi, vd, Elmia AB

Digital utveckling och god arbetsplats
En viktig vidareutveckling är Elmias digitala transformation. Utvecklingen av det digitala samhället går allt snabbare
och vår bransch kommer att påverkas av de förändringar av
beteende som sker hos både utställare och besökare, det vill
säga alla våra kunder. Att ha en nära relation med kunden
och skapa värdefullt innehåll i kommunikationen ger oss ett
mervärde som arrangör. Det är så vi ska arbeta tillsammans
mot framtiden.
Marknaden för mässor är i en förändringsprocess och nya
aktörer kommer in i mässbranschen. Elmia har en stark portfölj av mässor och goda relationer som ger en stabil grund att
stå på. Våra nya evenemang, både de som skapats och de förvärv som har gjorts, stärker vår position i de segment där vi
är aktiva. Detta, tillsammans med vårt fokus på den digitala
transformationen, gör att vi ser positivt på framtiden.
Ett mål som sattes 2014 och som vi har jobbat vidare med
under 2015 är att bli Sveriges bästa arbetsplats, A Great Place
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Förvaltningsberättelse
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 underleverantörer, 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.

Styrelse
Styrelsen består av nio ledamöter		
Roger Jonsson, ordförande		
Sophia Annemalm, 1:e vice ordförande		
Sten-Åke Karlsson, 2:e vice ordförande		
Per Rodert, ledamot		
Gunnar Lindberg, ledamot		
Risto Kesti, ledamot		
Pernilla Lans, ledamot		
Joseph Abdi, ledamot		
Baris Belge, ledamot
Verkställande Direktör
Robert Sumberesi

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.

Revisorer
Deloitte AB
Pernilla Rehnberg, auktoriserad revisor

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.

Lekmannarevisorer
Stig Selin
Sara Larsson

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.

Väsentliga händelser under året
Elmias nuvarande mässportfölj innebär att udda år är starkare år
omsättningsmässigt. Under 2015 förvärvades två mässor inom
industriområdet, Elmia Verktygsmaskiner och Elmia Plåt. Två
nya evenemang skapades också, det nya hästarrangemanget Elmia
Scandinavian Horse Show och den nya jaktmässan Elmia Game
Fair Skåne. Med dessa fyra evenemang, som samtliga kommer att
genomföras 2016, utjämnas omsättning mellan jämna och udda år.

Bolagsordning
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva mäss-, konferens-, restaurang-, media- och uthyrningsverksamhet såsom uthyrning
av lokaler för utställning, mässor, arrangemang, konferenser, konserter
och hotellverksamhet. Målet med bolagets verksamhet är att främja
tillväxt och utveckling i Jönköpings kommun med omnejd.
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Bolagsstyrning
Arbetsordningen för styrelsen innehåller bland annat uppgifter om
ansvarsfördelning mellan styrelsen, ordföranden och verkställande
direktören.
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Två nya mässor arrangerades för första gången under 2015,
konsumentmässan Elmia Vårsalong och transportmässan

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Elmia Nordic Road som är en utökad del av Elmia Nordic Rail/Elmia
Future Transport.
Året i övrigt har rymt flera stora egna arrangemang, som till exempel
Elmia Lantbruk Djur & Inomgård och Elmia Subcontractor.
Evenemangen Bilsport Performance och Custom Motor Show, Elmia

Husvagn Husbil och jaktmässan Elmia Game Fair slog dessutom
publikrekord 2015.
Världens största digitala festival DreamHack arrangerades vid två
tillfällen, i juni och december, och nådde också höga publiksiffror.
Utöver mässor anordnas konferenser, kongresser och företagsevent.

Mässor
Bolaget har under 2015 genomfört följande egna och samarrangerade mässor:
BILSPORT PERFORMANCE OCH CUSTOM MOTOR SHOW

Skandinaviens största bil & mc-mässa för entusiastfordon

ELMIA POLYMER			

Skandinavisk fackmässa för plast- och gummiindustrin

ELMIA VÅRSALONG			

Publik mässa för hem, trädgård och kök

ELMIA GAME FAIR			

Mässa om jakt, hund, fiske och viltvård

SKOGSELMIA			

Skogsmässa med fokus på Östersjöregiionen inkl. Ryssland

ELMIA HUSVAGN HUSBIL			

Nordisk publikmässa för husvagn, husbil, tillbehör och camping

ELMIA FASTIGHET			

Fackmässa om underhåll och förvaltning av fastigheter

ELMIA PARK			

Sveriges största branschmässa för utemiljöer

ELMIA STÄD			

Mässa för rengöring och hygien

ELMIA GARDEN			

Nordisk fackmässa för detaljhandeln inom trädgårdssektorn

ELMIA NORDIC RAIL, ELMIA NORDIC ROAD OCH
ELMIA FUTURE TRANSPORT			

Konferens coh fackutställning runt järnväg och infrastruktur

ELMIA LANTBRUK			

Internationell fackmässa om inomgårdsmekanik och animalieproduktion

ELMIA SUBCONTRACTOR 			

Norra Europas ledande underleverantörsmässa inom tillverkningsindustrin

Under 2015 har Elmia AB:s egna och samarrangerade mässor
haft 3 572 utställare (2014: 3 724) och 237 710 besökare
(2014: 200 865). Dessa arrangemang är kontrollerade av
Scandinavian Fair Control (SFC).
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Utveckling av verksamhet, ställning och resultat
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Elmia Subcontractor 2015

Your world, our focus.

10

ELMIA AB ÅRSREDOVISNING 2015

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Inga väsentliga händelser som påverkar räkenskapens utgång har
förekommit.
Risker och osäkerhetsfaktorer
Elmias verksamhet är direkt beroende av den allmänna ekonomiska
utvecklingen i Sverige, Europa samt övriga världen.			
Mässportföljen ligger med tyngdpunkt på traditionell basindustri som
skog, jordbruk och tillverkningsindustri. Vi följer de branscher vi samarbetar med, nära och kontinuerligt.
Förväntad framtida utveckling
Elmias mässportfölj utvecklas positivt. Under 2016 kommer flera nya,
egna eller med andra aktörer samarrangerade mässor att genomföras.
Marknaden för mässor är i en förändringsprocess med nya aktörer som
kommer in i mässbranschen. Elmia har en stark portfölj av mässor och
goda relationer som ger en stabil grund att stå på. Branschen och mäs�sorna går i cykler om två till fyra år. Våra nya evenemang och de förvärv
som gjorts stärker vår position i de segment vi är aktiva i. Vårt fokus på
den digitala transformationen gör också att vi ser positivt på framtiden.
Personal
Ett kompentensutvecklingsprogram som omfattar all personal är
påbörjat och fortsätter under 2016 och kursen mot ett värderingsstyrt
företag fortsätter. Elmia arbetar löpande enligt den jämställdhetspolicy
som gäller för Jönköpings kommun med förvaltningar och bolag, samt
med integration och arbetsmiljö.

Hållbarhet och miljö
Elmia är sedan flera år miljödiplomerat av Jönköpings kommun.
Detta enligt en kravspecifikation som utgår från den så kallade
Göteborgsmodellen. 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.

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står (SEK):
årets resultat
balanserat resultat

-3 883 049
97 972 641

94 089 592
		
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att
i ny räkning balanseras
94 089 592
94 089 592

Beträffande bolagets redovisade resultat för räkenskapsåret, ställningen
2015-12-31 och finansiering samt kapitalanvändning hänvisas till
nedanstående resultat- och balansräkningar samt finansieringsanalys
jämte till dessa hörande noter.

ELMIA AB ÅRSREDOVISNING 2015

11

RESULTATRÄKNING

Resultaträkning
(Tkr)

Not

2015

2014

Nettoomsättning		
266 174
245 618
Förändring av pågående projekt		
-3 132
5 601
Övriga rörelseintäkter		
853
645
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader
5,21
-194 834
-186 895
Personalkostnader
2,3
-67 944
-64 509
Avskrivningar på materiella och
immateriala anläggningstillgångar		
-7 400
-5 920
Rörelseresultat		
-6 283
-5 460
				
Resultat från finansiella investeringar				
Ränteintäkter
4
806
1 607
Räntekostnader		
-21
-66
Resultat efter finansiella poster		
-5 498
-3 919
			
Bokslutsdispositioner				
Förändring av överavskrivningar		
1 763
Resultat före skatt		
-5 498
-2 156
			
Skatt på årets resultat
6
1 615
694
Årets resultat		
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-3 883

-1 462

BALANSRÄKNING

Balansräkning
(Tkr)

Not

2015-12-31

2014-12-31

TILLGÅNGAR
2			
		

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Mässrättigheter
Tomt
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete
och liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt liknande rättigheter

9
8

3 750
-

3 000
-

10

10 146

1 684

11

1 127

755

Summa immateriella anläggningstillgångar		
15 023
5 439
			
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Markanläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

12
14
13

2 738
2 792
14 388

3 360
3 188
13 337

Summa materiella anläggningstillgångar		
19 918
19 885
				
Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier och andelar i koncernföretag
15
8 150
8 150
Uppskjuten skattefordran
22
2 462
847
Andelar Ek.förening
16
670
670
Långfristiga fordringar på moderbolag		
30 000
10 000

Summa finansiella anläggningstillgångar		
41 282
19 667
				
Summa anläggningstillgångar		
76 223
44 991
			

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar		
40 446
42 055
Fordringar på moderbolag		
39 932
80 641
Fodringar på koncernföretag		
628
1 309
Pågående projekt
17
1 631
4 763
Övriga kortfristiga fordringar		
300
10
Aktuella skattefordringar		
1 426
1 754
Förutbetalda kostnader och				
upplupna intäkter
19
4 074
4 787

Summa kortfristiga fordringar		
88 437
135 319
				
Kassa och bank
7
294
114

Summa kassa och bank		
294
114
				
Summa omsättningstillgångar		
88 731
135 433
				
SUMMA TILLGÅNGAR		
164 954
180 424
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(Tkr)

Not

2015-12-31

2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
2			
		
Eget kapital
18		

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		
97 973
134 434
Årets resultat		
-3 883
-1 462
Summa fritt eget kapital		
94 090
132 972
Summa eget kapital		
101 454
140 336
				
			
				
Skulder			
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder		
15 170
16 255
Skulder till koncernföretag		
25 628
688
Övriga kortfristiga skulder		
10 752
6 087
Upplupna kostnader och				
förutbetalda intäkter
20
11 950
17 058
Summa kortfristiga skulder		

63 500

40 088

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

164 954

180 424

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER				
			
Ställda säkerheter		
Inga
Inga
Ansvarsförbindelser		
Inga
Inga
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KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalys
(indirekt metod)			2015

2014

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat			
-6 283
-5 460
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:					
Avskrivningar			7 400
5 920
			
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald skatt

1 117
806
-21
-

460
1 607
-66
646

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital			

1 902

2 647

1 609
41 390
38

-11 660
13 246
-1 754

713
3 132
-1 085

1 302
-5 601
-3 937

-5 108
24 940
4 665

1 541
-575
336

72 196

-4 455

Investeringsverksamheten:
Försäljning av aktier
Förvärv av imateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Ökning/minskning av långfristiga fordringar

-10 855
-6 161
-20 000

100
-4 042
-6 591
20 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten			

-37 016

9 467

Finansieringsverksamheten:
Utbetald utdelning

-35 000

-5 246

Kassaflöde från finansieringsverksamheten			

-35 000

-5 246

Ökning/minskning av likvida medel
Likvida medel vid årets början

180
114

-234
348

Likvida medel vid årets slut			

294

114

Förändringar av rörelsekapital
Ökning/minskning av kundfordringar
Ökning/minskning av kortfristiga koncernfordringar
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Ökning/minskning av pågående projekt
Ökning/minskning av leverantörsskulder
Ökning/minskning av upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter
Ökning/minskning av kortfristiga koncernskulder
Ökning/minskning av övriga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten			
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Noter
Not 1. Allmän information
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.

Not 2. Redovisningsprinciper och
värderingsprinciper
Redovisningsprinciper och värderingsprinciper
Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (”K3”).
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 AB:s 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 2016 eller senare. Nettot av nedlagda kostnader och förutfakturerade intäkter har i balansräkningen tillgångsrespektive skuldförts. Nedlagda kostnader för kommande mässor
som arrangeras efter 2016-01-01 och för första gången har
kostnadsförts i sin helhet 2015.
Ersättning till anställda
Ersättning till anställda i form av löner, betald semester, betald
sjukfrånvaro m.m. samt pensioner redovisas i takt med intjänandet.
Beträffande pensioner och andra ersättningar efter avslutad
anställning klassificeras de som avgiftsbestämda.
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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 perioden.
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 balansräkningsmetoden. Som 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 skatteskuld.
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.
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.

NOTER

Immateriella tillgångar

Borttagande från balansräkningen

Anskaffning genom separat förvärv

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 tillgången. 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.

Immateriella tillgångar som förvärvats separat redovisas till anskaffningsvärde 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,
• företagets avsikt är att färdigställa den immateriella anläggningstillgångens 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.

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.
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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 realisationsförlust som uppkommer när
den materiella anläggningstillgången eller en komponent tas bort
från balansräkningen redovisas i resultaträkningen som en övrig
rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.
Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar
och immateriella tillgångar
Vid varje balansdag analyserar företaget de redovisade värdena för
materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar för att fastställa 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, 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 omedelbart
kostnadsförts i resultaträkningen.
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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 koncernföretag
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
placeringar som lätt kan omvandlas till kontanter och är föremål för en
obetydlig risk för värdefluktuationer. För att klassificeras som likvida
medel får löptiden inte överskrida tre månader från tidpunkten för
förvärvet.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys visar företagets förändringar av företagets likvida
medel under räkenskapsåret. Kassaflödesanalysen har upprättats enligt
den indirekta metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- och utbetalningar.

NOTER

Not 3. Personal
Personal

Not 5. Leasingavtal
2015

2014

Medelantalet anställda
Fast anställd personal

89

79

Tillfälligt anställd personal

12

12

101 (55/46)

91 (49/42)

9 (2/7)

6 (2/4)

7 (1/6)

7 (1/6)

Summa (varav kvinnor/män)
Styrelsemedlemmar (varav kvinnor/män)
VD och andra ledande
befattningshavare (varav kvinnor/män)

Företaget är leasetagare genom operationella leasingavtal avseende bilar. Summan av årets kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal uppgår till 533 tkr (423). Framtida minimileaseavgifter
avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller enligt
följande:
Förfallotidpunkt
Inom ett år
Senare än ett är men inom fem år

Löner		
Kostnaden för löner och andra
Not 6. Skatt på årets resultat
ersättningar har uppgått till
följande belopp:			
		
Aktuell skatt
Styrelse och verkställande direktör
1 431
3 632
Uppskjuten skatt			
Övriga anställda
44 790
39 946
Skatt på årets resultat
46 221
43 578
Avstämning ärets skatt

2015

2014

455
343

474
692

798

1 166

2015

2014

1 615

646
48

1 615

694

2015

2014

Totalt

46 221

43 578

Redovisat resultat före skatt

-5 498

-2 156

Sociala avgifter enligt lag och avtal

14 189

13 485

Pensionskostnader
(varav för styrelse och verkställande		
direktör 365 tkr, resp 2 698 tkr 2014)
5 139

Skatt beräknad med skattesats 22%
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
Ej omvärderat underskott

1 210
-50
17
438

474
-46
58
208

7 007

Summa			
1 615

694

Årets redovisade skattekostnad		

694

Totalt löner, ersättningar,
sociala avgifteroch pensionskostnader

65 549

64 070

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

Not 7. Kassa och bank
Beviljad kredit på Jönköpings Rådhus AB:s koncernkonto uppgår till
25 000 tkr (25 000 tkr).

Not 8. Tomt
2015

2014

1 000
1 000

1 000
1 000

Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar enligt plan

-1 000
-

-800
-200

Utgående avskrivningar enligt plan

-1 000

-1 000

-

-

Ingående anskaffningsvärde
Utgående anskaffningsvärde

Not 4. Ränteintäkter
Ränteintäkter från koncernbolag
Övriga ränteintäkter

2015

2014

747
59

1 550
57

806

1 607

1 615

Restvärde enligt plan
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Not 9. Mässrättigheter
2015

2014

Ingående anskaffningsvärde
Årets Investeringar

4 500
1 650

3000
1 500

Utgående anskaffningsvärde

6 150

4 500

Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar enligt plan

-1 500
-900

-600
-900

Utgående avskrivningar enligt plan

-2 400

-1 500

3 750

3 000

Restvärde enligt plan

Not 11. Koncessioner, patent, licenser,
varumärken samt liknande rättigheter
2015

2014

Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar

870
744

870

Utgående anskaffningsvärde

1 614

870

Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar enligt plan

-115
-372

-115

Utgående avskrivningar enligt plan

-487

-115

1 127

755

Restvärde enligt plan

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

Not 10. Balancerade utgifter för utvecklingsarbete och liknande arbete
2015

2014

Ingående anskaffningsvärde
Årets Investeringar

1 684
8 462

1 684

Utgående anskaffningsvärde

10 146

1 684

Restvärde enligt plan

10 146

1 684

Avskrivning påbörjas 2016

Not 12. Förbättringsutgifter på annans fastighet
			
2015
12 610
12 610

12 610
12 610

Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar enligt plan

-9 250
-622

-8 620
-630

Utgående avskrivningar enligt plan

-9 872

-9 250

2 738

3 360

Restvärde enligt plan
Avskrivning enligt plan: 20 % på förbättringskostnad.
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Ingående anskaffningsvärde
Utgående anskaffningsvärde
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Not 13. Inventarier, verktyg och installationer
			
2015

2014

Ingående anskaffningsvärde			
66 171
Årets investeringar			
6 161
Utrangering			
-8 947
			
Utgående anskaffningsvärde			
63 385

62 666
6 591
-3 086
66 171

Ingående avskrivningar enligt plan			
-52 834
-52 028
Justering för avskrivningar på 					
försålda inventarier och verktyg			
8 947
3 072
Årets avskrivningar enligt plan			
-5 110
-3 878
Utgående avskrivningar enligt plan			

-48 997

-52 834

Restvärde enligt plan			

14 388

13 337

			
2015

2014

Ingående anskaffningsvärde			
Utgående anskaffningsvärde			

7 919
7 919

7 919
7 919

Ingående avskrivningar enligt plan			
Årets avskrivningar enligt plan			

-4 731
-396

-4 335
-396

Utgående avskrivningar enligt plan			

-5 127

-4 731

Restvärde enligt plan			

2 792

3 188

Not 14. Markanläggningar

Not 15. Aktier i koncernföretag 2015-12-31
Organisationsnummer
Näringslivets Hus i Jönköping AB

556363-9334

Antal

Röstandel

Kapitalandel

Bokfört värde 2015

Bokfört värde 2014

6 000

100%

100%

8 150

8 150

8 150

8 150

Summa		
Företaget har sitt säte i Jönköping.
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Not 16. Andra långfristiga värdepappersinnehav 2015-12-31
Organisationsnummer

Bokfört värde 2015

Bokfört värde 2014

670

670

Summa			670

670

Jönköpings Energi Vind Ek. förening

769622-5486

Antal

Röstandel

1 000

2%

Kapitalandel
2%

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

Not 17. Pågående projekt
			
2015

2014

Förutfakturerade intäkter			
Övriga nedlagda kostnader			

-3 999
5 630

-3 139
7 902

Belopp enligt balansräkning			

1 631

4 763

Balanserat resultat

Årets resultat

Belopp vid årets ingång 2015-01-01
6 100
1 264
134 435
Disposition enligt beslut på årsstämma			
-1 462
Utdelning 57,38 kr per aktie			
-35 000
Årets resultat				

-1 462
1 462

Belopp vid årets utgång 2015-12-31

97 973

-3 883

			
2015

2014

Övriga förutbetalda kostnader			
Upplupna provisionsintäkter			
Övriga upplupna intäkter			

1 468
1 828
778

895
1 620
2 272

Summa			
4 074

4 787

Not 18. Eget kapital
Aktiekapital

6 100

Reservfond

1 264

-3 883

Aktiekapitalet utgörs av 610 000 aktier

Not 19. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Not 20. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
			
2015
Upplupna löner			
Upplupna semesterlöner			
Upplupna sociala avgifter			
Övriga upplupna kostnader			

2014

41
4 052
2 447
5 410

50
3 782
2 631
10 595

Summa			
11 950

17 058

Not 21. Ersättning till revisorerna
2015

2014

50
		22

50
47

Summa			72

97

Deloitte AB, Revisionsuppdrag
Övrig rådgivning

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.

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.
					
			
2015
2014
Uppskjuten skattefordran avseende kostnadsförda framtida pensioner 			
Uppskjuten skattefordran avseende skillnaden mellan anläggningstillgångars
bokförda och skattemässiga värden			
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag			

701

682

138
1 623

165
-

Summa			
2 462

847

Skattesatsen för beräkning av uppskjuten skatt uppgår till 22,0 % (22,0%).
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Jönköping 2016-03-04

Sophia Annemalm

Sten-Åke Karlsson

Per Rodert

Gunnar Lindberg

Baris Belge

Joseph Abdi

Risto Kesti

Pernilla Lans

Roger Jonsson		
Ordf.		

Robert Sumberesi
VD

		Revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avlämnats 2016-03-07
Deloitte AB
		

		
Pernilla Rehnberg
		
Auktoriserad revisor
		

		
Undertecknad verkställande direktör intygar att resultat- och balansräkning
intagna i denna årsredovisning fastställts på ordinarie årsstämma 2016-03-21.
Årsstämman beslöt disponera resultatet i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.
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Robert Sumberesi

REVISIONSBERÄTTELSE & GRANSKNINGSRAPPORT

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Elmia AB, org.nr 556354-2413
Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Elmia AB för
räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-12-31.
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 2015
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 2015-01-01 - 2015-12-31.
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 7 mars 2015
Deloitte AB

Pernilla Rehnberg
Auktoriserad revisor
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SUMMARY IN ENGLISH

(Ksek)

2015

2014

267 027
-265 910
-7 400

246 263
-245 803
-5 920

-6 283

-5 460

785
-

1 541
1 763

-5 498

-2 156

1 615
-

694
-

-3 883

-1 462

2015

2014

Summary Income Statements
Operating revenue			
Operating expenses
Depreciation
Operating profit
Net financial items
Appropriations
Pre-tax profit
Taxes
Minority interests
Profit for the year

(Ksek)

Summary Balance Sheets
					
Fixed assets
76 223
44 991
Trade accounts receivable
Work in progress			
Other current receivables
Liquid assets

40 446
1 631
46 360
294

42 055
4 763
88 501
114

Total current assets

88 731

135 433

164 954

180 424

Share capital
Other shareholders´ equity
Long-term liabilities

6 100
95 354
-

6 100
134 236
-

Work in progress
Other current liabilities

63 500

40 088

Total current liabilities

63 500

40 088

164 954

180 424

Total assets

Total liabilities and shareholders’ equity
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Elmia Future Transport,
Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Road 2015

Your world, our focus.

Elmia AB är ett av Nordens ledande mässföretag och
arrangerar årligen olika mässor inom en rad affärsområden, 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.

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

