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Elmia AB Årsredovisning
FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01—2015-12-31
Styrelsen och verkställande direktören för Elmia AB får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 — 2015-12-31

Elmia är en arena för näringslivet i en av
Sveriges viktigaste utvecklingsregioner.
Elmia arrangerar årligen ca trettio bransch- och publikmässor och
ett tjugotal kongresser och events. Det är ingen slump att världens
största skogsmässa, ett av världens största e-sportevenemang,
Norra Europas ledande underleverantörsmässa och Skandinaviens
största motormässa äger rum här.
Tillsammans erbjuder vi unika upplevelser och affärsmöjligheter.
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Vi skapar affärer och upplevelser som utvecklar din värld
Elmia spelar en viktig roll som mötesplats för Sverige AB och inte
minst för vår region. Elmia sätter Jönköping på kartan, skapar
arbetstillfällen och genererar omkring 800 miljoner kronor varje år
till besöksnäringen. Därför är fortsatta satsningar på utveckling av
anläggningen, hållbarhet, digitalisering och verksamheten viktig.
Ständig utveckling av Elmia som mötesplats är avgörande för att
vi ska kunna fortsätta att växa och skapa lönsamhet.
Den digitaliseringstrend som vi alla berörs av innebär nya
möjligheter men ställer också nya krav, inte minst på själva
mötesupplevelsen. Det är tydligt att allt fler utställare skapar
helhetsupplevelser där det digitala och människans olika sinnen
samverkar. Sociala medier används för att skapa engagemang.
Hållbarhetsfrågor har blivit något av en självklarhet för besökare,
utställare och mötesarrangörer.
Ann-Charlotte Frenssen
VD Elmia AB

Som helhet var 2018 ett mycket bra år för den svenska
mässbranschen och så även för Elmia. Under kontinuerligt
utvecklade förhållanden är och förblir upplevelser där
alla sinnen får vara aktiva och möten ansikte mot ansikte
ett effektivt sätt att utveckla, utvecklas och generera nya
affärer.
Elmia överträffade budget och genererade ett positivt
resultat på 12,2 miljoner kronor 2018 med en omsättning
på 298 miljoner kr. Över 408 000 personer besökte
under året mässor, event och kongresser på Elmia.
Fantastiskt fina siffror som det naturligtvis ligger
mycket arbete bakom. Det är dock viktigt att poängtera
att det inte går att jämföra Elmias resultat från år till år,
eftersom Elmias årliga mässportfölj fluktuerar kraftigt. Ett
Elmia-år är 48 månader – resultat, omsättning och antalet
besök bör därför analyseras över fyraårsperioder.
Vad gäller ”upplevelser med alla sinnen” har Elmia en fantastisk
potential i och med världens vackraste läge, utsikt över Vättern
med omnejd, ett unikt utomhusområde och dessutom närheten
till Sveriges pulsåder – E4:an. Detta är förutsättningar få förunnade
och väl värda att vidareutveckla.
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År 2019 kommer vara ett utvecklingsår för Elmia. Med vår
historiskt starka verksamhet inom de så kallade gröna näringarna
och industri och vårt geografiska läge utgör hållbarhetsfrågor
en solid grund för vår kärnverksamhet. Det vill säga hur vi hushållar med jordens resurser, inte minst genom nyttjande av nya
teknologier, ska vi vidareutveckla. Vi ska leva som vi lär.
Elmia blir – steg för steg – grönare.
Tillsammans med strategiska partners och med den gedigna
mässkompetens och det engagemang som finns hos Elmias
personal är vi väl rustade för att ta oss in i framtiden.
Några milstolpar från 2018

• Vi använder Lean Management-verktyg för att säkerställa att
vi agerar för att effektivt driva oss mot långsiktigt uppsatta
mål och mot vår vision att bli världens grönaste mötesplats.
• Vi analyserar vad vi bör göra själva och/eller genom externa
strategiska partners. t. ex:
– Vi har anställt egen personal som står för möbelleveranserna, vilket har gett mycket positiv effekt på vår
inflytt och utflytt av mässor och event.
– Hela 2018 har varit en ”uppvärmning” inför det
paradigmskifte Elmia gör i och med att FC-Gruppen tar
över restaurationen 2019.

VD ORD

• Vi har fått ett positivt beslut i kommunfullmäktige om
Elmias utbyggnad och upprustning efter långt och gediget
informationsarbete. Fastighetsutvecklingen sker i nära
samarbete med Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB,
som äger Elmias fastigheter.

Stort TACK till medarbetare, partners och ägare för
ert engagemang och det gedigna arbete som ni lagt ner
under 2018!

• Vi utvecklar kontinuerligt risk- och konsekvensanalyser både
per mässa/event och på Elmia AB-nivå. Dessa utgör viktiga
beslutsunderlag i ledningsgrupp och styrelse.

Ann-Charlotte Frenssen
VD Elmia AB

Elmia Husvagn Husbil
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Händelser under 2018
Inköpsmässan Nordic Profile etablerar sig genom två årliga besök
på Elmia. Här samlas branschen för att visa upp de senaste
produkterna och diskutera de senaste trenderna inom marknaden
för profilmaterial. Gemenskapen, och därmed affärerna, utvecklas
inte minst i ett uppskattat kvällsevenemang där upplevelsen står i
centrum.
Inte Elmias största mässa, men mycket nämnvärd, är Ung
Företagsamhets regionala mässa i UF-företagande i Jönköpings
län, som huserar på Elmia i slutet av februari. Här får alla som
driver UF-företag i Jönköpings län möjlighet att ställa ut, visa upp
och sälja sina varor eller tjänster. Kreativa och drivna ungdomar
ger alla besökare en rejäl injektion av energi och framtidstro - kul!
Elmias årliga påsksmäll, Bilsport Performance & Custom Motor
Show, som arrangeras tillsammans med Förlags AB Albinsson
& Sjöberg, blev trots sen vinter och kallt väder en succé och
genererade stora besökarsiffror. Drygt 83 000 personer besökte
mässan under påskhelgen. Bilfantaster från alla generationer
gladdes åt att uppleva och inspireras av allt en motorintresserad
kan tänka sig. Roligt att se så en så blandad publik umgås kring
ett gemensamt intresse!

Elmia Lastbil
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Svensk industri går för högtryck och står inför teknikskiften som
kommer att förändra hela tillverkningsindustrin. Det var tydligt
under Elmia Produktionsmässor, som bekräftade sin plats som
Sveriges viktigaste arena för produktion inom tillverkande industri.
Under fyra mässdagar i maj genomfördes flera nya affärer och de
hetaste framtidsfrågorna diskuterades. Spännande innovationer,
nya material och de senaste nyheterna visades av över 480 utställare.
Hållbara transporter, arbetsvillkor, teknikutveckling och
kompetensförsörjning var huvudämnen på Elmia Lastbil som
firade 35 års jubileum. Mässan gästades av infrastrukturminister
Thomas Eneroth och andra ledande politiker. Mediaintresset var
stort. Positivt var också att både fler kvinnor och yngre besökare
kom till mässan och deltog, inte minst kring fokusområden på
temat kompetensförsörjning.
Elmia Husvagn Husbil förvandlade även i år Elmias utomhusområde till Nordens största mötesplats för de som älskar det
mobila livet. Över 10 000 personer bor på utomhusområdet under
mässdagarna. Utöver nyheter och socialt umgänge bland redan
frälsta är mässan också en viktig marknadsplats för nya besökare
som är intresserade av att köpa husbil eller husvagn.

VD ORD

Vikten av tillgång till rent vatten blev mycket tydlig – även i
Sverige – under den heta sommaren 2018. I september samlade
VA-mässan företag, organisationer och beslutsfattare som arbetar
med allt från vattenförsörjning till vattenrening. Behovet av rent
vatten är inte bara en megatrend, det är också ett område där
Sverige AB har ett starkt varumärke. Kan vi nyttja Vättern – en
av Sveriges största vattentäkter – för att generera mer utländskt
intresse till denna viktiga mässa?
Elmia Lantbruk, som ju bygger på Elmias första mässa –
Europeiska Lantbruks och Industrimässan 1961 – hade ett
framgångsrikt genomförande efter en mycket torr och tuff
sommar för hela jordbruksnäringen. Allt från utställning
av de senaste jordbruksmaskinerna till djurhållning och
möjligheterna kring hur kvalitet och effektivitet kan utvecklas
med hjälp av nya tekniker och teknologier visades upp och
diskuterades. Mässan gjorde positiva avtryck på både utställare
och besökare och fick även stor uppmärksamhet i media.
Tillverkningsindustrin i Sverige är brännhet och står inför
teknikskiften som kommer förändra vår vardag. Detta
blev återigen tydligt när det i november var dags för

Elmia Subcontractor, norra Europas ledande underleverantörsmässa. Stora såväl som mindre företag, branschorganisationer,
politiker och media samlades för att visa upp innovationer,
utveckla affärer och inspirera varandra.
Den positiva trenden att allt fler väljer Elmia för sina kongresser
och konferenser fortsatte under 2018 och utgör en mycket stor
verksamhet under 2019. För att bara nämna ett exempel från året
samlades 990 personer under Socialchefsdagarna i oktober för att
byta erfarenheter och diskutera de tuffa utmaningar som alla inom
branschen står inför. Det var tre intensiva dagar med en härlig
kavalkad av seminarier, utställningar, inspirationsföreläsningar och
kvällsevent – även en guidad visning på Tändsticksmuseet fanns
med som programpunkt.
Det arbete Destination Jönköping, Jönköping Convention Bureau,
gör för att samla och presentera mötesplatser, hotell, nöjen,
restauranger och handel spelar en central roll för att attrahera
kongresser. Regionen, staden, mötesplatsen – tillsammans – skapar
attraktion.

Elmia Subcontractor
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Förvaltningsberättelse
Verksamhetens art och inriktning
Elmia AB, med säte i Jönköping, startade 1961 som en kombinerad
lantbruks- och industrimässa. Idag är Elmia AB ett av Sveriges ledande
företag inom mässbranschen och har ett starkt varumärke. Varje år
arrangeras ca 15 egna mässor och ungefär lika många gästmässor, där
Elmia levererar tjänster och service efter kundens behov. Därutöver
arrangerar Elmia ett stort antal kongresser, konferenser och event.
Tillsammans genererar ovanstående verksamhet ca 350 000 –
450 000 besökare årligen, vilket ger värdefulla besöksnäringseffekter
till kommunen samt det lokala och regionala näringslivet.
I Konsert- och Kongresshuset arrangerar Destination Jönköping AB
konserter, företrädesvis på helger. Elmia AB bär ansvaret och tar de
extra kostnaderna för Konsert- och Kongresshuset, vilket till en del
även kan ses som en samhällsservice.
Ägande
Elmia AB ägs sedan 2017 till 100 % av Jönköpings Rådhus AB
(organisationsnummer 556380-7161), som i sin tur ägs av
Jönköpings Kommun.
Mässanläggningen, som består av ca 78 000 m² bruttoyta och ca
300 000 m² utomhusyta, hyrs från Jönköpings Kommuns
Fastighetsutveckling AB, som är ett systerbolag inom Jönköpings
Rådhus AB.
Näringslivets Hus i Jönköping AB, som är ett helägt dotterbolag
till Elmia AB, äger och förvaltar den kontorsfastighet som Elmia AB
hyr för sin verksamhet. Därutöver är fyra andra företag hyresgäster i
fastigheten.
Bolagets verksamhet
Bolagets verksamhet är att bedriva mäss- och arrangemangsverksamhet.
Målet med verksamheten är att främja tillväxt och utveckling i
Jönköpings kommun med omnejd.
Bolagsstyrning
Arbetsordningen för styrelsen innehåller bl.a. uppgifter om ansvarsfördelning mellan styrelsen, ordföranden och den verkställande direktören.
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Styrelse
Styrelsen har under räkenskapsåret bestått av följande sju ledamöter:
Roger Jonsson
Ordförande		
(M)
Joacim Göransson
1:a vice ordförande
(KD)
Sten-Åke Karlsson
2:a vice ordförande
(S)
Joseph Josefsson				(C)
Risto Kesti		
		
(M)
Baris Belge				(S)
Maria Hörnsten				(S)
Verkställande Direktör
Ann-Charlotte Frenssen
Revisorer
Deloitte AB
Hans Warén		
Pernilla Rehnberg		

Huvudansvarig revisor
Revisorssuppleant

Lekmannarevisorer
Sara Larsson		
Doris Johansson		

(M)
(S)

Väsentliga händelser under året
Under året har ca 25 mässor samt ett flertal kongresser och
konferenser arrangerats. Bilsport Performance & Custom Motor Show
arrangerades i vanlig ordning under påsken och drog dryga 83 000
besökare. I maj arrangerades Elmia Produktionsmässor, en gemensam
arena för sex teknikområden. DreamHack återkom även under 2018
med två stora evenemang i form av DreamHack Summer i juni och
DreamHack Winter i december.
Hösten var en mycket intensiv period som inleddes i augusti med
Elmia Lastbil, transportsektorns stora samlingspunkt som arrangeras
varannat år. Därefter följde Elmia Husvagn Husbil, Elmia Garden,
VA-mässan och Elmia Avfall & Återvinning innan det var dags för
Elmia Scandinavian Horse Show och Icelandic Power Horse Show.
Elmia Lantbruk, arenan för det svenska lantbrukets framtid, var en
välbesökt mässa med ca 20 000 besökare. Elmia Subcontractor, som är
norra Europas ledande underleverantörsmässa, arrangerades i mitten av
november. Därutöver har ett flertal kongresser, konferenser och event
arrangerats.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Elmias verksamhet följer i stort de generella trenderna i mötesbranschen. En utveckling är att stora mässor och event blir färre
men större vad gäller utställare och besökare, medan antalet mindre
mässor/event/kongresser blir fler.

Totalt har drygt 408 000 besökare registrerats vid Elmias arrangemang
under året. Av mässor som arrangerats under året kan nämnas följande:

• Bilsport Performance & Custom Motor Show

Skandinaviens största bil & mc-mässa

• Elmia Automation				

Den ledande automationsmässan för svensk tillverkningsindustri

• Elmia Verktygsmaskiner				

En komplett produktionsteknisk mässa

• Elmia Svets och Fogningsteknik			

Den ledande branschmässan i Sverige		

• Nordic Profile Fair				

Nordens viktigaste mötesplats för promotionbranschen

• DreamHack					

Världens största datorfestival och LAN-party, sommar och vinter

• Elmia Lastbil					

Internationell mässa för åkeri- och transportbranschen

• Elmia Husvagn Husbil				

Nordisk mässa för husvagn, husbil och camping

• Elmia Scandinavian Horse Show			

Tävlingar och branschträff för svensk ridsport

• Elmia Lantbruk					

Arenan för det svenska lantbrukets framtid

• Elmia Subcontractor				

Norra Europas ledande mässa för tillverkningsindustrin

De större mässorna värderas i likhet med föregående år med successiv vinstavräkning.

Inköp från företag inom koncernen Jönköpings Rådhus AB har
skett med 17 % av rörelsens kostnader. Försäljning har skett till
mindre än 1 % av omsättningen.
Mässanläggningen, som består av ca 78 000 m² bruttoyta och
ca 300 000 m² utomhusyta, hyrs av Jönköpings Kommuns
Fastighetsutveckling AB, som är ett systerbolag inom Jönköpings
Rådhus AB.

godkände en investering om 480 Mkr. De investeringar som planeras
ger Elmia rätt förutsättningar att möta såväl dagens som framtida
utmaningar i form av konkurrens och kundkrav. Enligt aktuell tidsplan
kommer fastighetsutvecklingsprojektet att vara klart
till Elmias kommande 60-årsjubileum i augusti 2021.
Fastighetsutvecklingen genomförs i nära samarbete med Jönköpings
Kommuns Fastighetsutveckling AB som äger Elmias fastigheter.

Det fastighetsutvecklingsprojekt som inleddes under 2017 tog
ett viktigt steg framåt när kommunfullmäktige i november 2018
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Utveckling av verksamhet, ställning och resultat
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Risker och osäkerhetsfaktorer
Elmias verksamhet är direkt beroende av hur det allmänna
ekonomiska läget och samhällsutvecklingen är i Sverige och
övriga världen. Mässportföljen ligger med tyngdpunkt inom
traditionell basindustri som skog, jordbruk, infrastruktur och
tillverkningsindustri.
Förväntad framtida utveckling
Omsättningen varierar mellan åren beroende på vilka mässor
som går respektive år. För en relevant jämförelse behövs minst
ett fyraårsperspektiv. Mässbranschen påverkas såväl av den allmänna konjunkturen som av den digitala utvecklingen, där vi
ser att mötesplatserna genom en mix mellan det fysiska och det
digitala skapar helhetsupplevelser. Konkurrensen i branschen har
hårdnat och på makronivå råder allmän konjunkturosäkerhet,
vilket sammantaget gör att bolaget förväntar sig en oförändrad
konjunktur under 2019.
Personal
Arbetet med att skapa en stabil basbemanning baserad på de
olika mässornas behov av kompetens och resurser fortsätter. Inom
bolaget finns ett gediget kunnande att producera mässor och
evenemang. Antalet inhyrda medarbetare har minskat till förmån
för egen personal under året.
Elmia arbetar löpande enligt den jämställdhetspolicy som gäller för
Jönköpings kommun, samt med integration och arbetsmiljö.

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står (SEK):
Balanserat resultat
Erhållet aktieägartillskott
Årets resultat

99 465 858
5 977 000
1 105 310

106 548 168
		
Styrelsen föreslår att
i ny räkning balanseras
106 548 168
106 548 168

För innevarande år har koncernbidrag lämnats till moderbolaget
Jönköpings Rådhus AB, org nr 556380-7162, med 10 710 tkr.
Styrelsens yttrande avseende föreslagen vinstdisposition
Styrelsen anser att det lämnade koncernbidraget är försvarligt med
hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer
på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt. Yttrandet ska ses mot bakgrund av
den information som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen
planerar inom de närmaste åren inga väsentliga förändringar av befintlig
verksamhet och investeringsnivåer, försäljning eller avveckling. Styrelsen
och VD anser därmed att det lämnade koncernbidraget är förenligt med
försiktighetsregeln i Aktiebolagslagen 17 kap. 3 §.

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 i samarbete
med fastighetsägaren, bl. a. avseende utbyte till energisnålare
utrustning. Revision för att förnya miljödiplomet genomfördes
under december månad och förnyelsen förväntas bli klar under
början av mars 2019.

ELMIA AB ÅRSREDOVISNING 2018
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RESULTATRÄKNING

Resultaträkning
(Tkr)

Not

2018

2017

Nettoomsättning		
297 759
276 024
Förändring av pågående projekt		
-7 622
-7 871
Övriga rörelseintäkter		
237
125
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader
5,20
-203 811
-194 119
Personalkostnader
2,3
-65 094
-58 808
Avskrivningar på materiella och
immateriala anläggningstillgångar		
- 9 273
-9 089
Rörelseresultat		
12 196
6 262
				
Resultat från finansiella investeringar				
Ränteintäkter
4
92
198
Räntekostnader		
-97
-85
Resultat efter finansiella poster		
12 191
6 375
				
Lämnade koncernbidrag		
-10 710
Skatt på årets resultat
6
-376
-1 433
Årets resultat		

VA-Mässan
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1 105

4 942

BALANSRÄKNING

Balansräkning
(Tkr)

Not

2018-12-31

2017-12-31

TILLGÅNGAR
2			
		

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

9
8

877
-

1 636
-

10

6 764

8 033

11

161

375

Summa immateriella anläggningstillgångar		
7 802
10 044
			
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Markanläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

12
14
13

929
1 604
13 632

1 503
2 000
14 634

Summa materiella anläggningstillgångar		
16 165
18 137
				
Finansiella anläggningstillgångar				
Andelar i koncernföretag
15
8 150
8 150
Uppskjuten skattefordran
21
139
513
Andra långfristiga värdepappersinnehav
16
670
670

Summa finansiella anläggningstillgångar		
8 959
9 333
				
Summa anläggningstillgångar		
32 926
37 514
			

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar		
49 617
48 294
Fordringar på moderbolag
7
78 605
66 726
Fodringar på koncernföretag		
417
393
Övriga kortfristiga fordringar		
7
Aktuella skattefordringar		
2 144
497
Förutbetalda kostnader och				
upplupna intäkter
18
3 063
3 432

Summa kortfristiga fordringar		
133 846
119 349
				
Kassa och bank		
175
76

Summa kassa och bank		
175
76
				
Summa omsättningstillgångar		
134 021
119 425
				

SUMMA TILLGÅNGAR		
166 947
156 939
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BALANSRÄKNING

Eget kapital och skulder
(Tkr)

Not

2018-12-31

2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
2			
		
Eget kapital
23		

Bundet eget kapital			
Aktiekapital
26
6 100
6 100
Reservfond		
1 264
1 264
Summa bundet eget kapital		
7 364
7 364
				
Fritt eget kapital				
Balanserad vinst		
105 443
98 524
Årets resultat		
1 105
4 942
Summa fritt eget kapital		
106 548
103 466
Summa eget kapital		
113 912
110 311
			
				
Skulder			
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder		
16 892
18 124
Skulder till koncernföretag		
5 459
1 365
Pågående projekt
17
9 611
1 989
Övriga kortfristiga skulder		
8 794
12 551
Upplupna kostnader och				
förutbetalda intäkter
19
12 279
12 080
Summa kortfristiga skulder		

53 035

46 109

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

166 947

156 939

Rapport över förändringar i eget kapital
Aktiekapital

14

Ingående balans per 1 januari 2018
Disposition av föregående års resultat
Utdelning beslutad på extra bolagsstämma
Aktieägartillskott
Årets resultat

6 100

Utgående balans per 31 december 2018

6 100
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Reservfond

1 264

1 264

Balanserad vinst

98 524
4 942
-4 000
5 977
105 443

Årets resultat

4 942
-4 942

Summa eget kapital

1 105

110 830
0
-4 000
5 977
1 105

1 105

113 912

KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalys
(indirekt metod)			2018

2017

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat			
12 196
6 262
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:					
Avsättningar			
-2 040
Avskrivningar			9 273
9 089
			
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald skatt

21 469
92
-97
-2

13 311
198
-85
-1 133

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital			

21 462

12 291

-14 497
7 622
-5 429

-17 485
7 871
9 793

9 158

12 470

Investeringsverksamheten:
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-5 059

-8 163

Kassaflöde från investeringsverksamheten			

-5 059

-8 163

Finansieringsverksamheten:
Utbetald utdelning

-4 000

-4 423

Kassaflöde från finansieringsverksamheten			

-4 000

-4 423

99
76

-116
192

175

76

Förändringar av rörelsekapital
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av pågående projekt
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten			

Ökning/minskning av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut			
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NOTER

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
Elmia AB:s intäkter genereras huvudsakligen av arrangerade mässor,
men även av konferenser, kongresser och andra event som bedrivs
inom ramen för Elmias samlade verksamhet. Elmia AB:s intäkter
består i huvudsak av anmälningsavgifter, monterintäkter och
biljettintäkter till mässor, konferenser och arrangemang. Bolaget
får även intäkter via lokaluthyrning och provisionsintäkter.
Pågående projekt
Vid bokslutet värderas de större pågående projekten genom
successiv vinstavräkning. I projektvärderingen görs en bedömning av
respektive projekts totala intäkter och kostnader baserat på historiskt
utfall och en bedömning av återstående intäkter och kostnader. Det
värde projektet åsätts utgörs av färdigställandegraden av projektets
totala intäkter och kostnader baserat på upparbetade kostnader.
Om projekt bedöms gå med förlust görs en avsättning för den
bedömda förlusten i sin helhet. Mindre projekt redovisas enligt
alternativregeln innebärande att intäkterna redovisas i samband
med projektets genomförande. Effekterna av att inte redovisa
de mindre projekten på samma sätt som de större bedöms inte
väsentlig. I balansräkningen redovisas pågående projekt netto efter
delfakturerade belopp.
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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.
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.
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 redovis-

ade 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. Uppskjuten skatt redovisas i princip för 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.

NOTER

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.
Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar som förvärvats separat redovisas till
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och
eventuella ackumulerade nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt
över tillgångens 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.
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 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.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

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.
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:
Förbättringsutgifter på annans fastighet		
20 år
Markanläggningar				20 år
Inventarier, verktyg och installationer		
3–8 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 realisationsförlust som uppkommer när
den materiella anläggningstillgången eller en komponent tas bort
från balansräkningen redovisas i resultaträkningen som en övrig
rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.

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
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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 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 återvinningsvärdet. 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 koncernföretag 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. Fordringar på koncernkontot redovisas bland fordringar hos
koncernföretag.						
		
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden. Det
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört inoch utbetalningar.

NOTER

Noter
Not 3. Personal
2017

Personal							

2018		

Medelantalet anställda
Män							

36 		

32

Kvinnor							

49		

46

Summa medelantalet anställda							

85

78

Styrelsemedlemmar (varav kvinnor/män)							

7 (1/6)		

7 (1/6)

VD och andra ledande
befattningshavare (varav kvinnor/män)							

4 (1/3)

8 (1/7)

Kostnaden för löner och andra ersättningar
har uppgått till följande belopp:
					
Styrelse och verkställande direktör							
1 364
Övriga anställda							 40 988

1 305
38 622

Totalt

Löner		

					

42 352

39 927

Sociala avgifter enligt lag och avtal						

13 437

12 649

6 151

4 518

Totalt löner, ersättningar,
sociala avgifteroch pensionskostnader							 61 976

57 094

Pensionskostnader
(varav för styrelse och verkställande		
direktör 385 tkr, resp 325 tkr 2017)
						

Lönekostnaderna har reducerats med lönebidrag från Arbetsförmedlingen med 81 tkr (86 tkr).
		
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. Mellan företaget och andra ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid enligt överenskommelse.
Vid uppsägning från företagets sida erhålls inget avgångsvederlag.

Not 4. Ränteintäkter
							

2018		

Ränteintäkter från koncernbolag							

56

Övriga ränteintäkter							

36		

							

92

2017
147
51
198
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Not 5. Leasingavtal
Företaget är leasetagare genom operationella leasingavtal avseende bilar och lokaler.
Summan av årets kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal uppgår till 40 429 tkr (40 399).
Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller enligt följande:
2018		

2017

40 656		
162 450		

40 068
160 104

							203 106 		

200 172

Förfallotidpunkt 							
Inom ett år			
Senare än ett år men inom fem år			

Not 6. Skatt på årets resultat		
							

2018		

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt			

-2
-374

-1 133
-300

Skatt på årets resultat

-376

-1 433

Avstämning årets skatt			

2018

2017

Redovisat resultat före skatt		
Skatt beräknad med skattesats 22%		
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader		
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter		

1 479
-325
-46
-5

6 375
-1 403
-30
-

Summa									

-376

-1 433

Årets redovisade skattekostnad								

-376

-1 433

							

2018

2017

Ingående anskaffningsvärde							
Utgående anskaffningsvärde							

1 000
1 000

1 000
1 000

Ingående avskrivningar enligt plan							
Årets avskrivningar enligt plan							

-1 000
-

-1 000
-

Utgående avskrivningar enligt plan							

-1 000		

-1 000

		

2017

Not 7. Kassa och bank
Beviljad kredit på Jönköpings Rådhus AB:s koncernkonto uppgår till 25 000 tkr + 25 000 tkr (25 000 tkr + 25 000 tkr).
Saldot på koncernkontot uppgår till 78 605 tkr (66 726 tkr).

Not 8. Tomt

Restvärde enligt plan							
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Not 9. Mässrättigheter
							

2018

2017

Ingående anskaffningsvärde 		
Årets Investeringar

6 150
-

6 150
-

Utgående anskaffningsvärde 		

6 150

6 150

Ingående avskrivningar enligt plan		
Årets avskrivningar enligt plan		

-4 514
-759

-3 630
-884

Utgående avskrivningar enligt plan		

-5 273

-4 514

Restvärde enligt plan		

877

1 636

2018

2017

Ingående anskaffningsvärde
Årets Investeringar

10 146
-

10 146
-

Utgående anskaffningsvärde

10 146

10 146

Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar enligt plan

-2 113
-1 269

-846
-1 267

Utgående avskrivningar enligt plan

-3 382

-2 113

6 764

8 033

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

Not 10. Balanserade utgifter för utvecklingsarbete och liknande arbete

Restvärde enligt plan
Avser investering i nytt affärssystem som togs i bruk 2016. Avskrivning sker enligt plan med 12,5%.

Not 11. Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
2018

2017

Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar

1 715
-

1 715
-

Utgående anskaffningsvärde

1 715

1 715

Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar enligt plan

-1 340
-214

-1 036
-304

Utgående avskrivningar enligt plan

-1 554

-1 340

161

375

Restvärde enligt plan
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Not 12. Förbättringsutgifter på annans fastighet
			
2018
Ingående anskaffningsvärde			
Utgående anskaffningsvärde

2017

12 610
12 610

12 610
12 610

Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar enligt plan

-11 107
-574

-10 503
-604

Utgående avskrivningar enligt plan

-11 681

-11 107

929

1 503

			
2018

2017

Ingående anskaffningsvärde			
71 101
Årets investeringar			
5 122
Utrangering			
-2 818
			
Utgående anskaffningsvärde			
73 405

64 051
8 187
-1 137

Restvärde enligt plan
Avskrivning enligt plan: 20 år på förbättringskostnad.

Not 13. Inventarier, verktyg och installationer

71 101

Ingående avskrivningar enligt plan			
Utrangering 			
Årets avskrivningar enligt plan			

-56 467
2 755
-6 061

-51 946
1 113
-5 634

Utgående avskrivningar enligt plan			

-59 773

-56 467

Restvärde enligt plan			

13 632

14 634

			
2018

2017

Ingående anskaffningsvärde			
Utgående anskaffningsvärde			

7 919
7 919

7 919
7 919

Ingående avskrivningar enligt plan			
Årets avskrivningar enligt plan			

-5 919
-396

-5 523
-396

Utgående avskrivningar enligt plan			

-6 315

-5 919

Restvärde enligt plan			

1 604

2 000

Not 14. Markanläggningar
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Not 15. Aktier i koncernföretag 2018-12-31
Organisationsnummer

Antal

Röstandel

Kapitalandel

Bokfört värde 2018

Bokfört värde 2017

6 000

100%

100%

8 150

8 150

8 150

8 150

			
2018

2017

Eget kapital			
Varav årets resultat			

9 492
236

9 255
239

Bokfört värde 2018

Bokfört värde 2017

670

670

Summa			670

670

Näringslivets Hus i Jönköping AB

556363-9334

Summa		
Företaget har sitt säte i Jönköping.

Not 16. Andra långfristiga värdepappersinnehav 2018-12-31
Organisationsnummer
Jönköpings Energi Vind Ek. förening

769622-5486

Antal

Röstandel

1 000

2%

Kapitalandel
2%

Företaget har säte i Jönköping.

Not 17. Upparbetade intäkter på TB-nivå
			
2018

2017

Intäkt			
195 284
Delfaktura			
-204 895

166 070
-168 059

Summa			
-9 611

-1 989

Not 18. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
			
2018

2017

Övriga förutbetalda kostnader			
Upplupna provisionsintäkter			

1 693
1 370

1 889
1 543

Summa			
3 063

3 432
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Not 19. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
			
2018

2017

Upplupna löner			
31
Upplupna semesterlöner			
3 530
Upplupna sociala avgifter			
3 786
Upplupna kostnader för mässor			
590
Upplupna omkostnader			
531
Övrigt			
3 811

3
2
1
2
2

Summa			
12 279

38
661
261
928
168
024

12 080

Not 20. Ersättning till revisorerna
2018

2017

70
		-

206
-

Summa			70

206

Deloitte AB, Revisionsuppdrag
Andra uppdrag

Not 21. Uppskjuten skattefordran/-skuld

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.
					
			
2018
2017
Uppskjuten skattefordran avseende kostnadsförda framtida pensioner 			
Uppskjuten skattefordran avseende skillnaden mellan anläggningstillgångars
bokförda och skattemässiga värden			

84

428

55

85

Summa			
139

513

Skattesatsen för beräkning av uppskjuten skatt uppgår till 21,4 % (22,0%).

Not 22. Väsentliga händelser efter verksamhetsårets slut
Inga väsentliga händelser.
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Not 23. Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står (SEK)
Balanserat resultat				
Erhållet aktieägartillskott				
Årets resultat				

99 465 858
5 977 000
1 105 310

Summa				
106 548 168
Styrelsen föreslår att
I ny räkning balanseras				

106 548 168

Summa				
106 548 168
För innevarande år har koncernbidrag lämnats till moderbolaget Jönköpings Rådhus AB, org nr 556380-7162, med 10 710 tkr.
Styrelsens yttrande avseende föreslagen vinstdisposition
Styrelsen anser att det lämnade koncernbidraget är försvarligt med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer
på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Yttrandet ska ses mot bakgrund av den
information som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen planerar inom de närmaste åren inga väsentliga förändringar av befintlig
verksamhet och investeringsnivåer, försäljning eller avveckling. Styrelsen och VD anser därmed att det lämnade koncernbidraget är förenligt
med försiktighetsregeln i Aktiebolagslagen 17 kap. 3 §.

Not 24. Ställda säkerheter
			
2018
Ställda säkerheter			

2017

Inga

Inga

			
2018

2017

Eventualförpliktelser			
Inga

Inga

Not 25. Eventualförpliktelser

Not 26. Aktiekapital
Aktiekapitalet består av 610 000 aktier med kvotvärde 10.

Not 27. Transaktioner med närstående
Utöver vad som angivits i not 3 Personal har inga transaktioner med närstående fysiska personer ägt rum. Inköp från företag inom koncernen
Jönköpings Rådhus AB har skett med 17% av rörelsens kostnader. Försäljning har skett till mindre än 1% av omsättningen.
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Elmia Lantbruk
Inslag under Elmia Lantbruk. Foto: Per Frankelius
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ELMIA AB

Elmia Produktionsmässor
Invigning av den gemensamma arenan för mässorna Elmia Automation, Elmia Svets och Fogningsteknik, Elmia Plåt, Elmia Polymer,
Elmia 3D och Elmia Verktygsmaskiner.
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Jönköping 2019-02-26

Joacim Göransson

Joseph Josefsson

Sten-Åke Karlsson

Risto Kesti

Roger Jonsson		
Ordf.		

Baris Belge

Maria Hörnsten

Ann-Charlotte Frenssen
VD

		Revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avlämnats 2019-02-26
Deloitte AB
		

		
Hans Warén
		
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE & GRANSKNINGSRAPPORT

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

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Elmia AB för räkenskapsåret
2018-01-01 - 2018-12-31.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
Elmia ABs finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god
revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Elmia AB enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga
som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören
för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser,
när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att
göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå
på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare
fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter
är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse
för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn
till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna
kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten
i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och
tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar
är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta
verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i
årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande
bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och
inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla
iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna
kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning för Elmia AB för räkenskapsåret
2018-01-01 – 2018-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust. Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
Elmia AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga
som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en
bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets
angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets
ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta
den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland
annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras
i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett
betryggande sätt.

ELMIA AB ÅRSREDOVISNING 2018

29

REVISIONSBERÄTTELSE & GRANSKNINGSRAPPORT

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om
ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något
väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.

Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller
förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag
för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller
förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision
som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Jönköping den 26 februari 2019
Deloitte AB

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.

Hans Warén
Auktoriserad revisor

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

Granskningsrapport för år 2018
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, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter och kommunala
befogenheter 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.
Lekmannarevisorerna skall enligt revisionsreglementet särskilt yttra sig över
huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån de syfte som angivits
i bolagsordningen och ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som
utgör ram 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.
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Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt utifrån de
syfte som uttrycks i bolagsordningen och ägardirektiv. Bolagets verksamhet har
bedrivits inom de ramar kommunala befogenheterna utgör.
Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Jönköping den 26 februari 2019

Sara Larsson			
Doris Johansson
Lekmannarevisor			Lekmannarevisor

SUMMARY IN ENGLISH

(kSEK)

2018

2017

290 374
-268 905
-9 273

268 278
-252 927
-9 086

12 196

6 262

-5

113

12 191

6 375

-10 710
- 376

-1 433
-1 433

Profit for the year

1 105

3 509

(kSEK)

2018

2017

Summary Income Statements
Operating revenue			
Operating expenses
Depreciation
Operating profit
Net financial items
Pre-tax profit
Group contributions provided			
Taxes

Summary Balance Sheets

					
Fixed assets
32 926
37 514
Trade accounts receivable
Other current receivables
Liquid assets

49 617
84 229
175

48 294
71 055
76

Total current assets

134 021

119 425

Total assets

166 947

159 939

Share capital
Other shareholders´ equity

6 100
107 812

6 100
104 730

9 611
43 424

1 989
46 109

Total current liabilities

166 947

158 928

Total liabilities and shareholders’ equity

166 947

156 939

Work in progress			
Other current liabilites
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