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Elmia är en mötesplats för upplevelser, 
innovationer och affärsutveckling med 
ett unikt, strategiskt läge.

Elmia AB är ett av Nordens ledande mässföretag och arrangerar möten, 
mässor, event, kongresser och konferenser.

Elmias vackra, strategiska läge, mitt i Norden, gör Elmia till en självklar 
mötesplats med generösa ytor, både inomhus och utomhus.

Målet med Elmias verksamhet är att genom det mänskliga mötet skapa 
upplevelser som genererar innovationer och affärsutveckling. 
Genom långsiktigt lönsam tillväxt främjar Elmia näringslivet och 
besöksnäringen i Jönköpings kommun med omnejd.
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     VD ORDVD ORD

Fortsatta utmaningar med ljusning i sikte

Under 2021 har Elmia åter börjat se möjligheterna 
med den mässverksamhet som vi är så kända och 
uppskattade för. Pandemin har dock lämnat djupa  
spår i ekonomin. Även organisationens medarbetare 
har drabbats hårt. 
 
Under hösten återvände vi för en tid till ett mer 
normalt läge när pandemin klingade av. En omstart 
påbörjades med rekrytering av många nya medarbetare 
inom alla funktioner. Nu är Elmia på väg tillbaka. 

Under sommaren certifierades Elmia enligt den 
internationella standarden ”Covid-19 Compliant”. 
Efterhand släppte myndigheterna på restriktionerna 
ytterligare och mässverksamheten kunde återstartas 
med kort varsel.

Förutom ett par gästevenemang inom husvagns-
branschen var Elmia Garden, i oktober, den första 
mässan för året. Tillsammans med den prestigefulla 
blomsterbinderitävlingen Elmia Garden Flower Grand 
Prix är detta den viktigaste samlingspunkten för 
branschen. 

Elmia Future Living är en ny arena där debatten 
om framtidens boende för 70+ lyftes. Intressanta 
föreläsningar gav en bild av hur utmaningar och 
möjligheter kring samhälls- och bostadsplanering ser ut 
när andelen äldre i befolkningen ökar i snabb takt.  

Jönköping Horse Show är ett årligt event som samlar 
såväl elit som bredd inom dressyr och hoppning 
samt en intresserad publik från stora delar av Sverige. 
Evenemanget innehåller även flertalet internationella 
inslag som kryddar denna hästfest mitt i Jönköping.
 
Elmia Subcontractor, norra Europas ledande under-
leverantörsmässa och en av Elmias största mässor 
genomfördes i november. På grund av pandemins 
påverkan blev det ett lite mindre evenemang än vanligt. 
Men genomförandet med deltagare från 28 länder, 
innehåll och program får ändå ses som en stor framgång.

DreamHack Winter beslutade sig för att genomföra ett 
mindre evenemang med restriktioner. Även detta föll 
väl ut och skapade en bra plattform för större festivaler 
framåt. 

Samtidigt som mässverksamheten kommit igång har 
verksamheten inom Jönköpings konsert- och kongresshus 
tagit fart. Ett flertal arrangemang har genomförts 
tillsammans med nöjda kunder och Destination 
Jönköping har arrangerat en rad föreställningar. 

Ekonomiskt har pandemin slagit hårt mot Elmia. 
Aktieägartillskott från moderbolaget har varit nöd-
vändigt. Stora statliga stöd blir i sammanhanget relativt 
oansenliga. Myndigheternas restriktioner har drabbat 
besöksnäringen på ett brutalt sätt och vi får hoppas att vi 
sett nog av pandemier och deras påverkan.
 

Trots stor personalomsättning har Elmias kvarvarande 
och, nu efter stort rekryteringsarbete, nya medarbetare 
redan visat förmågan och viljan att se till att Elmia återtar 
sin ledande position inom mässbranschen. 

Planeringen för 2022 har kommit långt. En ny organisa-
tion är sjösatt utan att vara fullt på plats eller i full 
kapacitet. Vi hoppas på och har planerat för ett fullmatat 
mässår. Trots det för ögonblicket dystra läget kommer 
vi att ta oss igenom detta med framgång och stolthet.

Ett stort tack till alla hängivna medarbetare som stolt 
företräder Elmia i sina olika roller. Ett stort tack också 
till våra samarbetspartners, utställare och besökare 
som troget är med oss i med- och motgång. Jag 
lovar, vi är fortsatt den bästa partnern för de möten, 
konferenser, event och mässor ni behöver.

Agne Bengtsson
Tf Vd Elmia AB

CERTIFIED 2021

COVID-19 
COMPLIANT

Trängselvärd under mässan Elmia Garden.
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2021 – i backspegeln

Drive-in vaccination

Under sommarmånaderna genomförde den privata 
vårdcentralen Wetterhälsan både testning och vaccin-
ation för Covid-19 på Elmia. Arbetet med detta 
avslutades i september när mässverksamheten startade 
igen och Wetterhälsan kunde återgå till sina ordinarie 
lokaler. 

Elmia Garden

Den första mässan som arrangerades efter ett långt 
uppehåll i mässkalendern var Elmia Garden.  Med 
otroligt kort planeringstid genomfördes mässan i något 
mindre storlek än tidigare. Vi är stolta över utställarnas 
och besökarnas översvallande beröm och mycket höga 
betyg. Det fanns inga tecken på en minskad vilja att 
träffas fysiskt på mässor. Tvärtom det var en härlig 
och mycket positiv stämning bland både utställare och 
besökare.

Elmia Garden Flower Grand Prix, den prestigefulla  blomster-
binderitävlingen, genomfördes under mässans båda dagar.  
Det arrangerades även en tävling  för debutanter vilket var mycket 
uppskattat och är en viktig del i vårt arbete med att uppmärksamma  
 de olika yrkesgrupperna som representeras på mässan.

Elmia Future Living 

Inom 10 år kommer antalet invånare i Sverige över 
80 år att öka med över 50%. Redan idag är var 
femte invånare över 65 år. Att vi blir allt fler äldre 
innebär nya förutsättningar och stora utmaningar 
för framtidens bostadsmarknad - men också nya 
möjligheter och lösningar.  

Elmia Future Living är den nya arenan där debatten 
om framtidens boende för 70+ lyftes. Här samlades 
samhällsbyggare, stadsutvecklare, fastighetsägare, 
beslutsfattare, politiker och representanter för 
både offentliga och privata aktörer inom området. 
Under två kunskapsspäckade dagar presenterades 
aktuell forskning, trender, erfarenheter och många 
goda exempel på samhällsbyggande där en livslång 
boendekarriär står i fokus.

Fredrik Reinfeldt, rådgivare, föreläsare och tidigare statsminister 
talade om vår föränderliga omvärld och de faktorer som påverkar 
samhällsplaneringen och bostadsmarknaden för våra äldre i framtiden.

HÄR under STÅR 
STYCKEFORMTEN

Jönköping Horse  Show 

Det bland hästintresserade efterfrågade eventet 
Jönköping Horse Show kunde åter genomföras hösten  
2021. Arrangören Scandinavian Horse Event Production 
lyckades åter dra tusentals intresserade och tävlande 
till Elmia. Tävlingar i dressyr och hoppning veckan 
lång med allt från ungdomar till internationell elit 
med den nyblivne OS-guldmedaljören och sedermera 
Jerringprisvinnaren Peder Fredriksson som extra 
dragplåster. Utöver tävlingarna på två banor fylldes 
hallarna med utställare från branschen.  

Jönköping Horse Show.

Elmia Subcontractor

Elmia Subcontractor är norra Europas ledande mässa för 
leverantörer inom den tillverkande industrin och deras 
kunder. Den arrangeras årligen och skapar en arena för 
inspiration, kunskapsutbyten och affärer.

Efter ett års uppehåll på grund av pandemin kunde 
mässan äntligen arrangeras fysiskt igen och det märktes 
tydligare än någonsin att det är på Elmia Subcontractor 
som tillverkningsindustrins möten sker och affärer tar 
sin början.

Det här året var det utställarna som stod i centrum. 
Utställare i världsklass som har gjort Elmia Subcontractor 
till en angelägenhet för hela branschen under så många 
år. När leverantörer och inköpare inte kunnat träffas på 
snart två år kunde mässan agera som en form av nystart 
av det nya normala – och i förlängningen säkerställa 
att svensk tillverkningsindustri fortsatt kan vara globalt 
konkurrenskraftig.

 
Elmia Subcontractor har som mål att följa branschen och alltid ligga i 
framkant vad gäller dess utmaningar och möjligheter. Förutom att på 
mässgolvet kunna möta en stor mängd leverantörer ska man även kunna ta 
del av de senaste trenderna, nya tekniska lösningar och smarta material.
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2021 – i backspegeln

DreamHack

I november välkomnade vi äntligen DreamHack ”hem” 
till Jönköping igen. En mindre version med 3000 
deltagare - och vilken glädje det var att få träffas igen! 
Pandemin har snabbat upp förmågan till att hitta nya 
digitala arbetssätt och mötesformer i många företag. 

Frågan om det digitala helt kommer ta över det fysiska 
mötet har diskuterats flitigt. DreamHack, som på 
många plan är ledande inom den digitala utvecklingen, 
bevisar motsatsen och hur viktigt det är för människor 
att träffas fysiskt. 

DreamHack, Elmia.

Studio Elmia

Studio Elmia har varit en viktig del att kunna 
erbjuda till våra kunder när det fysiska mötet har 
varit begränsat under perioder. Hybridmöten, med 
deltagare både på plats och på distans, har möjliggjort 
nätverkandet och kunskapsutbytet för fler. Våra 
rymliga lokaler har anpassats efter kundernas behov. 
I samarbete med Destination Jönköping har Elmia 
agerat som en möteshubb som kopplat ihop flera olika 
destinationer.

En fast uppbyggd studiomiljö, redo att användas 
direkt, skapar stor flexibilitet att skräddarsy lösningar 
efter våra kunders önskemål och behov. I studio 
Elmia har flera viktiga sändningar gjorts under året, 
bland annat Vägtransportfokus, Köttriksdagen och 
Klimatkonferensen. 

Debatt, Studio Elmia. 

Elmia Golf Center

Elmia Golf Center slog upp portarna för första gången 
i december 2020 och var igång fram till påsk när 
golfarna flyttade tillbaka ut i naturen. Under november 
öppnade vi upp igen. 

Här tränar alla åldrar och alla nivåer, några med 
sportliga mål och några för att göra en trevlig aktivitet 
i vår fina miljö. På Elmia Golf Center arrangerar flera 
lokala golfklubbar, och även Golfgymnaiet på Sanda, 
olika typer av aktviteter. 

Anläggningen, som ligger i Hall C, kan också an-
vändas som mötesplats under mässor, vilket Elmia 
Subcontactor utnyttjade. Även under DreamHack 
var golf en uppskattad aktivitet. 
 
Elmia Golf Center är med sina 10 simulatorer Nordens 
största anläggning för inomhusträning av golf.  

Golfspel på en av Elmia Golf Centers 10 golfsimulatorer.

Mina sidor

Under 2021 har Elmia arbetat med att utveckla platt-
formen Mina Sidor, som utställarna använder för 
självservice kring sitt deltagande. Plattformen möjliggör 
ett förenklat flöde för kunden och vi kan leda dem 
enkelt genom hela processen som utställare.
Parallellt med projektet Mina sidor har man arbetat 
med uppsättning och lansering av en webbutik och ett 
nytt PIM. Webbutiken möjliggör en enklare hantering 
av artiklar och ett förbättrat flöde för kunden när de ska 
beställa artiklar till sin monter.
Pandemin har påskyndat krav på beröringsfria system 
vid entréerna. Detta ledde till att vi fick ta ett helt nytt 
grepp under 2021 kring flödet av biljetter, registrering 
och entréer. Biljetthanteringen är sammankopplat 
med Mina sidor och ett nytt passersystem samt nya 
badgeskrivare har installerats. Elmia har med det tagit 
steget fullt ut med kontantfria entréer. 

Elmia införde under hösten beröringsfria biljettsystem vid entréerna.
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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 med ett starkt  varumärke. Årligen 
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. 

Ägande
Elmia AB ägs sedan 2017 till 100 % av Jönköpings Rådhus AB 
(organisationsnummer 556380-7162), 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 dotterbolag 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. 

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 ansvars-
fördelning mellan styrelsen, ordföranden och den verkställande 
direktören

Styrelse 
Styrelsen har under räkenskapsåret haft följande sammansättning: 

Sten-Åke Karlsson Ordförande  (S)
Margareta Sylvan 1:a vice ordförande  (MP)
Sven Engquist 2:a vice ordförande  (M)
Bernt Legersjö    (C)
Joacim Göransson    (KD)
Maria Hörnsten    (S) 
Kristina Lomvin    (SD)

Tillförordnad verkställande direktör 
Agne Bengtsson

Revisorer
KPMG AB 
Michael Johansson  Huvudrevisor 
Dag Köllerström  Revisorssuppleant

Lekmannarevisorer
Sara Larsson    
Erik Lagärde  

Väsentliga händelser under året
Under 2021 har Elmia, likt de allra flesta andra bolag inom besöks-
näringen forsatt att drabbats av allvarliga ekonomiska konsekvenser 
på grund av Coronapandemin. Förutsättningarna för att bedriva 
verksamheten har begränsats drastiskt i och med antalsbegränsningarna 
för allmänna sammankomster som kom redan i mars 2020. Först 
under hösten 2021 avvecklades Coronarestriktionerna, vilket innebar 
att det åter fanns möjlighet att börja anordna mässor. Under året 
har därför endast ett fåtal av de mässor genomförts som normalt 
sett anordnas. Under året har Elmia börjat planera för en succesivt 
normaliserad verksamhet under 2022. Detta innebär bland annat att 
man påbörjat rekrytering av nya medarbetare för att kunna bemanna 
upp den nya organisation som beslutades hösten 2021. Under 2021 
reducerades Elmias hyreskostnader med 10,1 MSEK, i enlighet med 
det statliga stöd som utgick till följd av coronapandemin. 

Elmia har även erhållit korttidstöd med 3,5 MSEK från Tillväxtverket 
avseende andra kvartalet 2020 samt 1,5 MSEK för kvartal 1 2021. 
Elmia för en dialog med Tillväxtverket avseende korttidsstöd för det 
tredje och fjärde kvartalet 2020.
 
I september 2021 lämnade Ann-Charlotte Frenssen tjänsten som 
verkställande direktör för bolaget och ersattes av Agne Bengtsson som 
tillförordnad verkställande direktör. Förordnandet gäller till den 15 
juni 2022.

Inköp från företag inom koncernen Jönköpings Rådhus AB har skett 
med ca 29 % av rörelsens kostnader. Försäljning till företag inom 
samma koncern har skett med mindre än 6 % av omsättningen.

Förvaltningsberättelse

  FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEFÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Antal anställda

Utveckling av verksamhet, ställning och resultat

Nettoomsättning Rörelseresultat

Resultat efter 
finansiella poster Balansomslutning

Soliditet

Investeringar

Avkastning på
eget kapital

Avkastning på
totalt kapital

Utveckling av verksamhet, ställning och resultat 
 

   År    2021..           2020.             2019      2018.      2017

Nettoomsättning  61 687. 48 214.  232 041.  297 996.  276 024   

Rörelseresultat  -66 163.  -112 747.  -3 238.  12 196.   6 262   

Resultat efter finansiella poster  -66 323.  -112 939.  -3 259.  12 191.  6 375   

Balansomslutning    163 677.  168 126.  137 324.  166 947.  156 939   

Soliditet %   25.  39.  83.  68.  71   

Avkastning på eget kapital % -.  -.  -.  11.  6   

Avkastning på totalt kapital % -.  -.  -.  7.  4   

Investeringar     8 817.  7 516.  7 625.  5 122.  8 187   

Antal anställda    54.  84.  84.  85.  78   
 

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 och tillverkningsindustri, samt 
infrastruktur. 

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 naturligtvis 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. 

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.  

Elmia arbetar löpande enligt den jämställdhetspolicy som gäller 
för Jönköpings kommun 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 i samarbete med 
fastighetsägaren, bl.a. avseende energieffektiviseringsåtgärder. 
Revision för att förnya miljödiplomet genomfördes och godkändes 
under januari månad 2021. 
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Framtidsutsikter 
Elmia arbetar för att återgå till en normal verksamhet under 2022 där 
mässor och andra evenemang går att genomföra planenligt. Förutsatt att 
så sker förväntas omsättningen att öka kraftigt och reultatet förbättras, 
vilket skulle kunna innebära att verksamheten resultatmässigt kommer i 
balans.

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står (SEK): 
Balanserat resultat 58 893 053 
Årets resultat -26 079 338

 32 813 715  
Styrelsen  föreslår att: 
i ny räkning balanseras 32 813 715

 32 813 715 
 

För innevarande år har koncernbidrag erhållits från moderbolaget 
Jönköpings Rådhus AB, org.nr 556380-7162, med 33 500 tkr.

Uppföljning av ägardirektiv
Bolagets verksamhetsmål är att generera positiva besöksnärings- och 
näringspolitiska effekter till Jönköpings kommun med omnejd. 
Under 2021 genomfördes endast ett begränsat antal mässor till följd 
av pandemin. Verksamhetsmålet har därför endast delvis gått att 
uppfylla under det gångna året. De mässor och andra evenemang 
som äger rum på Elmia har stor betydelse för besöksnäringen och 
den ekonomiska tillväxten i Jönköpingsregionen. De regionala 
erfarenheter, kunskaper och innovationer som marknadsförs 
genom Elmia gentemot besökare och utställare utgör grunden för 
Elmias verksamhet. Elmia bidrar därmed till en ökad internationell 
handel samt att stärka regionens och landets konkurrenskraft och 
innovationsförmåga. De finansiella målen över en fyraårscykel är en 
genomsnittlig avkastning på eget kapital på 5% samt en soliditet på 
50%. Under året har dessa mål ej gått att uppfylla p g a pandemin.

Kommentarer till resultat- och balansräkningar
Omsättningen uppgick till 61,7 MSEK, vilket var något högre än 
2020, men avsevärt lägre än ett normalt år.  

Ett stort antal mässor kunde inte genomföras p g a pandemin. 
Elmia har stora fasta kostnader för personal och lokaler vilket ledde 
till ett kraftigt negativt rörelseresultat uppgående till -66,2 MSEK. 
Koncernbidrag utgick från Rådhus AB med 33,5 MSEK och årets 
resultat blev därmed -26 MSEK. Vid årets utgång uppgick bolagets 
egna kapital till 40,2 MSEK.

Besökare möter utställare under Elmia Subcontractor.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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                 BALANSRÄKNING

Balansräkning

(Tkr) Not   2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR 2.   
  
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 
Mässrättigheter 9. 258. 464 
Tomträtt 8. - -
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 
och liknande arbeten 10. 8 643. 6 421
Koncessioner, patent, licenser, varumärken 
samt liknande rättigheter 11. 21. 34

Summa immateriella anläggningstillgångar  8 922. 6 919
   
 
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet 12. 309. 386 
Markanläggningar 14. 908. 1 140
Inventarier, verktyg och installationer 13. 12 712. 14 599

Summa materiella anläggningstillgångar  13 929. 16 125 
   
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag 15. 8 150. 8 150
Uppskjuten skattefordran 23. 18 207. 11 463

Summa finansiella anläggningstillgångar  26 357. 19 613
    
Summa anläggningstillgångar  49 208. 42 657
   
 
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar 17. 44 869. 28 101
Fordringar på moderbolag 7. 34 104. 56 858 
Fodringar på koncernföretag  13 265. 11 814 
Aktuella skattefordringar  1 163. 1 920
Upparbetad men ej fakturerad intäkt 18. 6 664. 13 215
Förutbetalda kostnader och    
upplupna intäkter 19. 14 389. 13 536

Summa kortfristiga fordringar  114 454. 125 444
    
Kassa och bank  15. 25

Summa kassa och bank  15. 25
    
Summa omsättningstillgångar  114 469. 125 469
    

SUMMA TILLGÅNGAR  163 677 168 126

(Tkr) Not.  år 2021 år 2020

Nettoomsättning  61 687.  48 214
Förändring av pågående projekt  -5 890. -5 761
Övriga rörelseintäkter  6 091. 15
Rörelsens kostnader    
Övriga externa kostnader        not 5,22. -74 560. -81 100
Personalkostnader     not   2,3. -44 481. -65 941 
Avskrivningar på materiella och 
immateriala anläggningstillgångar  -9 010. -8 174

Rörelseresultat  -66 163.. -112 747 
 
Resultat från finansiella poster    
Resultat från försäljning av långfristig värdeinnehav not    16. -. -185 
Ränteintäkter not      4. 6. 20
Räntekostnader  -166. -27 

Resultat efter finansiella poster  -66 323. -112 939 
    
Erhållet koncernbidrag   33 500. 56 500 
Resultat före skatt   -32 823. -56 439 

Skatt på årets resultat not      6. 6 744. 11 435

Årets resultat  -26  079. -45 004

Resultaträkning

RESULTATRÄKNING
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        KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalys

BALANSRÄKNING

(indirekt metod)   2021 2020

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat   -66 163. -112 747 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:     

Avskrivningar   9 010. 8 174

   -57 153. -104 573

Erhållen ränta   6. 20 

Erlagd ränta   -166. -27 

Betald skatt   -. -

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital   -57 313. -104 580

Förändringar av rörelsekapital

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar   37 939. 46 962 

Ökning/minskning av pågående projekt   5 890. 5 761 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder   22 291. 61 388

Kassaflöde från den löpande verksamheten   8 807. 9 531

Investeringsverksamheten:

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   -4 547. -1 324

Förvärv av materiella anläggningstillgångar         -4 270.  -6 192

Försäljning andelar                    -

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -8 817. -7 031

Finansieringsverksamheten:

Utbetald utdelning   -. -2 700

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -. -2 700

Ökning/minskning av likvida medel   -10. -200 

Likvida medel vid årets början   25. 225

Likvida medel vid årets slut   15. 25

Balansräkning

(Tkr) Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER  2.   
  
Eget kapital 25.  
 
Bundet eget kapital   
Aktiekapital 28. 6 100. 6 100
Reservfond  1 264. 1 264

Summa bundet eget kapital  7 364. 7 364
    
Fritt eget kapital    
Balanserad vinst  58 893. 103 897
Årets resultat  -26 079. -45 004

Summa fritt eget kapital  32 814. 58 893

Summa eget kapital  40 178. 66 257
   
    
Skulder   
 
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  7 223. 2 842
Skulder till moderbolag  81 473. 61 966
Skulder till koncernföretag  444. 30
Fakturerad men ej upparbetad intäkt 20. 16 457. 17 118 
Övriga kortfristiga skulder  5 751. 3 507
Upplupna kostnader och    
förutbetalda intäkter 21. 12 151. 16 406

Summa kortfristiga skulder  123 499. 101 869

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  163 677. 168 126

Rapport över förändringar i eget kapital  
 
                                                                                                        Aktiekapital           Reservfond       Balanserad vinst                   Årets resultat    Summa eget kapital 

Ingående balans per 1 januari 2020                         6 100.          1 264.            106 548.                     49.           113 961 
Disposition av föregående års resultat                                                                        49.                     -49.              0 
Utdelning beslutad på extra bolagsstämma                                                           -2 700                                          -2 700 
Årets resultat                         -45 004                                 -45 004

Utgående balans per 31 december 2020                     6 100.           1 264.           103 897.                  45 004.            66 257 

  
 
                                                                           Aktiekapital         Reservfond       Balanserad vinst               Årets resultat   Summa eget kapital 

Ingående balans per 1 januari 2021                         6 100.          1 264.           103 897.             -45 004.               66 257 
Disposition av föregående års resultat                                                               -45 004.                45 004.            0 
Utdelning beslutad på extra bolagsstämma                                                        .               0 
Årets resultat                      -26 079.                 -26 079

Utgående balans per 31 december 2021                     6 100.          1 264..            58 893..            -26 079                40 178

485
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Not 1. Allmän information 

Noter

NOTER

Allmän information
Elmia AB med organisationsnummer, 556354-2413 är ett 
aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Jönköping. Adressen 
till huvudkontoret är Box 6066, 550 06 Jönköping. Företagets 
verksamhet omfattar mässverksamhet. Ingen koncernredovisning har 
upprättats med stöd av Årsredovisningslagen 7 kap. 2 § punkt 1.  
Koncernens årsredovisning upprättas i moderbolaget Jönköpings 
Rådhus AB 556380-7162. 

Redovisningsprinciper och värderingsprinciper
Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (”K3”). Redovisningsprinciperna är 
oförändrade jämfört med tidigare år. Tillgångar, avsättningar och 
skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan.

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 i form av provisioner och andra aktivt tillhandahållna 
tjänster kopplat till lokalerna. Det inflöde av ekonomiska fördelar 
som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning 
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som 
erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

Tjänsteuppdrag – fast pris 
Vid bokslutet värderas pågående projekt 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 projekteten åsätts utgörs av färdigställandegraden av projektets 
totala intäkter och kostnader baserat på upparbetade kostnader. 
Om projekten bedöms gå med förlust, görs en avsättning för den 
bedömda förlusten i sin helhet. 

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 
redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella rapport-
erna och det skattemässiga värdet som används vid beräkning av 
skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas enligt den s k 
balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder redovisas i princip 
för alla skattepliktiga temporära skillnader, och uppskjutna skatte-
fordringar redovisas i princip för alla avdragsgilla temporära skill-
nader i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas 
mot framtida skattepliktiga överskott. Obeskattade reserver redovisas 
inklusive uppskjuten skatteskuld.

Not 2. Redovisningsprinciper och  
värderingsprinciper 

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 balans- 
dagen, förväntar sig att återvinna det redovisade värdet för motsva-
rande 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 till-
gången. Den vinst eller förlust som uppkommer när den immateri-
ella anläggningen tas bort från balansräkningen är skillnaden mellan 
vad som eventuellt erhålls efter avdrag för direkta försäljningskost-
nader och tillgångens redovisade värde. Detta redovisas i resultaträk-
ningen som en övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad. 

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

Anskaffningsvärdet består av inköpspriset och utgifter som är direkt 
hänförliga till förvärvet för att bringa den på plats och i skick att 
användas. Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången eller 

redovisas som en separat tillgång, när det är sannolikt att framtida 
ekonomiska fördelar som är förknippade med posten kommer att 
tillfalla företaget och att anskaffningsvärdet för densamma kan mätas 
på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för reperationer och 
underhåll samt tillkommande utgifter redovisas i resultaträkningen i 
den period då de uppkommer.

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 
materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort från 
balansräkningen redovisas i resultaträkningen som en övrig rörelse-
intäkt eller övrig rörelsekostnad.

NOTER
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NOTER

Not 3. Personal 

Personal            2021            2020

Medelantalet anställda  
Män                22.                 38

Kvinnor                32.                46 

Summa medelantalet anställda                 54.                               84
 
Styrelsemedlemmar (varav kvinnor/män)          7 (3/4).          7 (3/4) 
 
VD och andra ledande befattningshavare (varav kvinnor/män)         4 (2/2).                         5 (3/2) 
 
Löner  

Kostnaden för löner och andra ersättningar  
har uppgått till följande belopp: 
      
Styrelse och verkställande direktör           1 754                         1 521 
Övriga anställda         27 000.                        40 599

Totalt                             28 754.                        42 120
 
Sociala avgifter enligt lag och avtal                   9 082.                        12 615
 
Pensionskostnader 
(varav för styrelse och verkställande  
direktör 438 tkr, resp 387 tkr 2020)             4 902.           7 812

Totalt löner, ersättningar,  
sociala avgifter och pensionskostnader         42 738.                        62 547

  
Avtal om avgångsvederlag 

Verkställande direktören 
Uppsägningstiden är tolv månader från företagets sida och sex månader från den anställdes sida. Den anställde har rätt att 
under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner. Inkomster under uppsägningstiden skall reduceras 
med inkomster som den anställde under samma tid förvärvar i annan anställning. 

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

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 3 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 
in- och utbetalningar.

Koncernbidrag
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en 
bokslutsdisposition i resultaträkningen. Det erhållna/lämnade  
koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt.  
       
  

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
och immateriella tillgångar
Vid varje balansdag analyserar företaget de redovisade värdena för 
materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar för att fast-
ställa om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har minskat 
i värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens återvinningsvärde för att 
kunna fastställa värdet av en eventuell nedskrivning. Där det inte är 
möjligtatt beräkna återvinningsvärdet för en enskild tillgång, beräknas 
återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till 
vilken tillgången hör.
 
Återvinningsvärde är det högsta av verkligt värde med avdrag för 
försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Verkligt värde med avdrag 
för försäljningskostnader är det pris som företaget beräknar kunna 
erhålla vid en försäljning mellan kunniga, av varandra oberoende 
parter, och som har ett intresse av att transaktionen genomförs, med 
avdrag för sådana kostnader som är direkt hänförliga till försäljningen. 
Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras uppskattat framtida  
kassaflöde till nuvärde med en diskonteringsränta före skatt som 
återspeglar aktuell marknadsbedömning av pengars tidsvärde och de 
risker som förknippas med tillgången. För att beräkna de framtida 
kassaflödena har företaget använt budget och prognoser för de 
kommande fem åren. 

Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenererande 
enhet) fastställs till ett lägre värde än det redovisade värdet, skrivs 
det redovisade värdet på tillgången (eller den kassagenererande 
enheten) ned till återvinningvärdet. En nedskrivning har omedelbart 
kostnadsföras i resultaträkningen.

NOTER

Not 4. Ränteintäkter

            2021           2020

Ränteintäkter från koncernbolag                  3.                                5 
Övriga ränteintäkter                  3.               15

                  6.                             20

Noter
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Not 6. Skatt på årets resultat  

            2021           2020

Aktuell skatt  -.      -
Uppskjuten skatt   6 744.  11 435

Skatt på årets resultat   6 744.        11 435
 
Avstämning årets skatt    2021.                          2020

Redovisat resultat före skatt   -32 823.                        -56 439 
 
Skatt beräknad med skattesats 20,6% (21,4%)  6 762.                       11 626 
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader      -18.                   -191 
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter   -.                             -

Summa           6 744.                        11 435 

Årets redovisade skattekostnad/-intäkt          6 744...                        11 435 

Not 7. Kassa och bank 

Beviljad kredit på Jönköpings Rådhus AB:s koncernkonto uppgår till 100 000 tkr + 5 000 tkr (100 000 tkr + 5 000 tkr).
Saldot på koncernkontot uppgår till -80 868  tkr (-61 618 tkr).

Not 5. Leasingavtal

Företaget är leasetagare genom operationella leasingavtal avseende bilar och lokaler.
Summan av årets kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal uppgår till 31 027 tkr (36 418).
Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller enligt följande: 

Förfallotidpunkt               2021.            2020

Inom ett år   42 424.         41 872         
Senare än ett år men inom fem år   169 696.       167 344

                        212 120..                      209 216

Not 8. Tomträttighet

            2021.                           2020

Ingående anskaffningsvärde           1 000.                          1 000 
Utgående anskaffningsvärde           1 000.                          1 000 
 
Ingående avskrivningar enligt plan          -1 000.                        -1 000 
Årets avskrivningar enligt plan                   -.                                -

Utgående avskrivningar enligt plan          -1 000.         -1 000

Redovisat värde vid årets slut                   -.                                -

Not 9. Mässrättigheter 

           2021.                          2020

Ingående anskaffningsvärde    6 150.                    6 150 
Årets Investeringar     -.                                 -

Utgående anskaffningsvärde    6 150.                         6 150 
 
Ingående avskrivningar enligt plan    -5 686.                         -5 480
Årets avskrivningar enligt plan   -206.                          -206

Utgående avskrivningar enligt plan   -5 892.                       -5 686

Redovisat värde vid årets slut   258.                      464

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

Not 10. Balanserade utgifter för utvecklingsarbete och liknande arbete 

 2021.                           2020

Ingående anskaffningsvärde  12 887.  11 564 
Årets Investeringar       4 547. 1 323

Utgående anskaffningsvärde  17 434.                        12 887

Ingående avskrivningar enligt plan     -6 466.  -4 695 
Årets avskrivningar enligt plan -2 326. -1 771

Utgående avskrivningar enligt plan  -8 792.  -6 466 
 
Redovisat värde vid årets slut   8 642.                         6 421 
 
Avser investering i nytt affärssystem som togs i bruk 2016. Avskrivning sker enligt plan med 12,5%.  
Nyinvestering avser ny webb. Avskrivning sker med 20%.

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

 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 1 715. 1 715 
Årets investeringar -. -

Utgående anskaffningsvärde 1 715. 1 715 
 
Ingående avskrivningar enligt plan -1 681. -1 668 
Årets avskrivningar enligt plan -13. -13

Utgående avskrivningar enligt plan -1 694. -1 681

Redovisat värde vid årets slut 21. 34

NOTERNOTER
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Not 13. Inventarier, verktyg och installationer
   2021. 2020

Ingående anskaffningsvärde    82 651. 77 803
Årets investeringar   4 215. 5 934
Utrangering   -2 191. -1 086 
   
Utgående anskaffningsvärde   84 675. 82 651 
  
Ingående avskrivningar enligt plan   -68 052. -63 381
Utrangering    2 191. 1 078
Årets avskrivningar enligt plan   -6 102. -5 749

Utgående avskrivningar enligt plan   -71 963. -68 052

Redovisat värde vid årets slut   12 712. 14 599

Not 14. Markanläggningar
   2021. 2020

Ingående anskaffningsvärde   8 186. 7 919 
Årets investering    53. 267 

Utgående anskaffningsvärde   8 239. 8 186

 
Ingående avskrivningar enligt plan   -7 046. -6 688
Årets avskrivningar enligt plan   -285. -358

Utgående avskrivningar enligt plan   -7 331. -7 046

Redovisat värde vid årets slut   908. 1 140

Not 15. Aktier i koncernföretag

                                                            Organisationsnummer     Antal     Röstandel    Kapitalandel     Bokfört värde 2021     Bokfört värde 2020

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

Summa                                8 150                         8 150

Företaget har sitt säte i Jönköping.

   2021. 2020

Eget kapital   9 646. 9 880 
Varav årets resultat   -234. 284

Not 16. Andra långfristiga värdepappersinnehav

                                                            Organisationsnummer     Antal     Röstandel    Kapitalandel     Bokfört värde 2021     Bokfört värde 2020

Jönköpings Energi Vind Ek. förening     769622-5486               1 000              2%                   2%                            0. 0

Summa   0. 0

Företaget har säte i Jönköping.

Not 12. Förbättringsutgifter på annans fastighet 

   2021 2020

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

Ingående avskrivningar enligt plan   -12 224. -12 146
Årets avskrivningar enligt plan      -77. -78

Utgående avskrivningar enligt plan   -12 301. -12 224

Redovisat värde vid årets slut   309. 386 
 
Avskrivning enligt plan: 20 år på förbättringskostnad.

Not 17. Kundfodringar
         2021 2020

IFordringar som förfaller senare än ett år från balansdagen   -. 27 587
Fordringar som förfaller inom än ett år från balansdagen   44 869. 514

Not 19. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

   2021 2020

Aktiverade kostnader avseende fastighetsutveckling   11 935. 11 935
Övriga förutbetalda kostnader   1 599. 1 448
Upplupna provisionsintäkter   855. 153

Summa   14 389 13 536

NOTERNOTER

Not 18. Upparbetad men ej fakturerad intäkt
   2021. 2020

Upparbetad intäkt   10 824. 17 784
Fakturerat belopp   -4 160. -4 659

Summa   6 664. 13 125
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Not 22. Ersättning till revisorerna 
   2021. 2020

Deloitte AB, Revisionsuppdrag   -. 30
KPMG AB, Revisionsuppdrag    130. 45 
Andra uppdrag   65. 6

Summa   195. 81

Not 23. 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.
     
   2021. 2020

Uppskjuten skattefordran avseende underskott   18 207. 11 463 
Uppskjuten skattefordran avseende skillnaden  mellan anläggningstillgångars
bokförda och skattemässiga värden   -. - 

Summa   18 207. 11 463 

Not 21. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
   2021. 2020

Upplupna löner   70. 1 286
Upplupna semesterlöner   2 896. 4 002 
Upplupna sociala avgifter   2 871. 4 592 
Upplupna kostnader för mässor   2 796. 137 
Upplupna omkostnader   398. 403
Övrigt   3 518. 5 986

Summa   12 549. 16 406

Skattesatsen för beräkning av uppskjuten skatt uppgår till 20,6% (20,6%).     

Not 24. Väsentliga händelser efter verksamhetsårets slut

Inga väsentliga händelser.

Not 26. Ställda säkerheter
   2021. 2020

Ställda säkerheter   Inga. Inga

Not 25. Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står (SEK)
Balanserat resultat    58 893 053
Årets resultat    -26 079 338

Summa    32 813 715

Styrelsen föreslår att:
I ny räkning balanseras    32 813 715

Summa    32 813 715 

För innevarande år har koncernbidrag erhållits från moderbolaget Jönköpings Rådhus AB, org.nr 556380-7162, med 33 500 tkr.

Not 27. Eventualförpliktelser
   2021. 2020

Eventualförpliktelser   Inga. Inga

Not 28. Aktiekapital
 
Aktiekapitalet består av 610 000 aktier med kvotvärde 10.

Not 29. 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 29% av rörelsens kostnader. Försäljning har skett till mindre än 6% av omsättningen.

NOTERNOTER

Not 20. Fakturerad men ej upparbetad intäkt 
   2021. 2020

Fakturerat belopp   22 371. 26 366
Upparbetad intäkt   -5 914. -9 248

Summa   16 457. 17 118
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REVISIONSBERÄTTELSE & GRANSKNINGSRAPPORT

NOTER

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 år 2021. 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 2021 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 misstag. 
   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 misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare 
fattar med grund i årsredovisningen. 
   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 misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis 
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll.
 
• 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 år 2021 
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. 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.

Sten-Åke Karlsson
Ordförande

Margareta Sylvan Sven Engquist Bernt Legersjö

Maria HörnstenKristina LomvinJoacim Göransson

Agne Bengtsson 
Vd

 Denna årsredovisninga har skrivits under digitalt 
Jönköping 2022-03-14 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2022 och underskrift har skett digitalt. 
KPMG AB

Michael Johansson  
Auktoriserad revisor
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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.

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. 
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt 

omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen 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.

Jönköping den 16 mars 2022
KPMG AB

Michael Johansson
Auktoriserad revisor

Vi av fullmäktige i Jönköpings kommun utsedda lekmannarevisorer, har 
granskat Elmia AB:s verksamhet för år 2021. Granskningen har utförts av 
sakkunniga som biträder lek-mannarevisorerna. 

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enlighet gällande 
bolags- ordning, 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 enlighet med fullmäktiges uppdrag och 
mål samt de föreskrif-ter 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 bolagsordning-en och ägardirektiv, liksom de kommunala 
befogenheter som utgör ram för verksamhet-en. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god 
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente 
samt utifrån bolagsordning och av års/ bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.  

I samband med granskningen av Elmia AB konstaterar vi att bolagets 
möjlighet att be-driva normal verksamhet har varit mycket begränsad på 
grund av pågående Corona-pandemi. Vi noterar att bolaget under år 2021 
inte uppnått fastställda verksamhetsmål eller finansiella mål. Mot bakgrund 
av rådande omständigheter bedömer vi dock att sty-relsen har agerat inom för 
styrelsen påverkbara områden och att styrelsen har vidtagit skäliga åtgärder 

Granskningsrapport för år 2021

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

för att minimera bolagets ekonomiska skada för räkenskapsåret 2021. Samtidigt 
har styrelsen agerat i syfte att skapa goda förutsättningar för bolagets fortsatta 
verksamhet i framtiden. 
Vidare noterar vi att bolagets soliditet har påverkats av de negativa resultaten 
under rä-kenskapsåren 2020 och 2021. Med anledning av bolagets finansiella 
mål uppmanar vi styrelsen att aktivt bevaka frågan framgent.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt utifrån 
det syfte som uttrycks i bolagsordningen och ägardirektiv. Bolagets verksamhet 
har bedrivits inom de ramar kommunala befogenheter utgör.  
Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Jönköping, 2022-03-14 

Erik Lagärde   Sara Larsson
Lekmannarevisor   Lekmannarevisor

REVISIONSBERÄTTELSE & GRANSKNINGSRAPPORT
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Elmias vision är  

att bli världens grönaste mötesplats  
för affärsutveckling, innovationer och upplevelser.

Elmia Subcontractor, 2021
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	Elmia är en mötesplats för upplevelser, 
	Elmia är en mötesplats för upplevelser, 
	innovationer och affärsutveckling med 
	ett unikt, strategiskt läge.

	Elmia AB är ett av Nordens ledande mässföretag och arrangerar möten, 
	Elmia AB är ett av Nordens ledande mässföretag och arrangerar möten, 
	mässor, event, kongresser och konferenser.
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	Elmias vackra, strategiska läge, mitt i Norden, gör Elmia till en självklar 
	mötesplats med generösa ytor, både inomhus och utomhus.

	Målet med Elmias verksamhet är att genom det mänskliga mötet skapa 
	Målet med Elmias verksamhet är att genom det mänskliga mötet skapa 
	upplevelser som genererar innovationer och affärsutveckling. 
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	Genom långsiktigt lönsam tillväxt främjar Elmia näringslivet och 
	besöksnäringen i Jönköpings kommun med omnejd.
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	Fortsatta utmaningar med ljusning i sikte
	Fortsatta utmaningar med ljusning i sikte

	Under 2021 har Elmia åter börjat se möjligheterna med den mässverksamhet som vi är så kända och uppskattade för. Pandemin har dock lämnat djupa spår i ekonomin. Även organisationens medarbetare har drabbats hårt. 
	Under 2021 har Elmia åter börjat se möjligheterna med den mässverksamhet som vi är så kända och uppskattade för. Pandemin har dock lämnat djupa spår i ekonomin. Även organisationens medarbetare har drabbats hårt. 
	 

	 
	Under hösten återvände vi för en tid till ett mer normalt läge när pandemin klingade av. En omstart påbörjades med rekrytering av många nya medarbetare inom alla funktioner. Nu är Elmia på väg tillbaka. 
	Under sommaren certifierades Elmia enligt den internationella standarden ”Covid-19 Compliant”. Efterhand släppte myndigheterna på restriktionerna ytterligare och mässverksamheten kunde återstartas med kort varsel.
	Förutom ett par gästevenemang inom husvagns-branschen var Elmia Garden, i oktober, den första mässan för året. Tillsammans med den prestigefulla blomsterbinderitävlingen Elmia Garden Flower Grand Prix är detta den viktigaste samlingspunkten för branschen. 
	Elmia Future Living är en ny arena där debatten om framtidens boende för 70+ lyftes. Intressanta föreläsningar gav en bild av hur utmaningar och möjligheter kring samhälls- och bostadsplanering ser ut när andelen äldre i befolkningen ökar i snabb takt.  
	Jönköping Horse Show är ett årligt event som samlar såväl elit som bredd inom dressyr och hoppning samt en intresserad publik från stora delar av Sverige. Evenemanget innehåller även flertalet internationella inslag som kryddar denna hästfest mitt i Jönköping.
	 
	Elmia Subcontractor, norra Europas ledande under-leverantörsmässa och en av Elmias största mässor genomfördes i november. På grund av pandemins påverkan blev det ett lite mindre evenemang än vanligt. Men genomförandet med deltagare från 28 länder, innehåll och program får ändå ses som en stor framgång.
	DreamHack Winter beslutade sig för att genomföra ett mindre evenemang med restriktioner. Även detta föll väl ut och skapade en bra plattform för större festivaler framåt. 
	Samtidigt som mässverksamheten kommit igång har verksamheten inom Jönköpings konsert- och kongresshus tagit fart. Ett flertal arrangemang har genomförts tillsammans med nöjda kunder och Destination Jönköping har arrangerat en rad föreställningar. 
	Ekonomiskt har pandemin slagit hårt mot Elmia. Aktieägartillskott från moderbolaget har varit nöd-vändigt. Stora statliga stöd blir i sammanhanget relativt oansenliga. Myndigheternas restriktioner har drabbat besöksnäringen på ett brutalt sätt och vi får hoppas att vi sett nog av pandemier och deras påverkan.
	 
	Trots stor personalomsättning har Elmias kvarvarande och, nu efter stort rekryteringsarbete, nya medarbetare redan visat förmågan och viljan att se till att Elmia återtar sin ledande position inom mässbranschen. 
	Planeringen för 2022 har kommit långt. En ny organisa-tion är sjösatt utan att vara fullt på plats eller i full kapacitet. Vi hoppas på och har planerat för ett fullmatat mässår. Trots det för ögonblicket dystra läget kommer 
	vi att ta oss igenom detta med framgång och stolthet.
	Ett stort tack till alla hängivna medarbetare som stolt företräder Elmia i sina olika roller. Ett stort tack också till våra samarbetspartners, utställare och besökare som troget är med oss i med- och motgång. Jag lovar, vi är fortsatt den bästa partnern för de möten, konferenser, event och mässor ni behöver.
	Agne Bengtsson
	Tf Vd Elmia AB
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	Trängselvärd under mässan Elmia Garden.
	Trängselvärd under mässan Elmia Garden.
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	2021 – i backspegeln
	2021 – i backspegeln

	HÄR under STÅR STYCKEFORMTEN
	HÄR under STÅR STYCKEFORMTEN

	Drive-in vaccination
	Drive-in vaccination
	Under sommarmånaderna genomförde den privata 
	Under sommarmånaderna genomförde den privata 
	vårdcentralen Wetterhälsan både testning och vaccin-
	ation för Covid-19 på Elmia. Arbetet med detta 
	avslutades i september när mässverksamheten startade 
	igen och Wetterhälsan kunde återgå till sina ordinarie 
	lokaler. 

	Elmia Garden
	Den första mässan som arrangerades efter ett långt uppehåll i mässkalendern var Elmia Garden.  Med otroligt kort planeringstid genomfördes mässan i något mindre storlek än tidigare. Vi är stolta över utställarnas och besökarnas översvallande beröm och mycket höga betyg. Det fanns inga tecken på en minskad vilja att träffas fysiskt på mässor. Tvärtom det var en härlig och mycket positiv stämning bland både utställare och besökare.
	Elmia Garden Flower Grand Prix, den prestigefulla  blomster-
	Elmia Garden Flower Grand Prix, den prestigefulla  blomster-
	binderitävlingen, genomfördes under mässans båda dagar. 
	 
	Det arrangerades även en tävling  för debutanter vilket var mycket 
	uppskattat och är en viktig del i vårt arbete med att uppmärksamma 
	 
	 de olika yrkesgrupperna som representeras på mässan.

	Elmia Future Living 
	Inom 10 år kommer antalet invånare i Sverige över 80 år att öka med över 50%. Redan idag är var femte invånare över 65 år. Att vi blir allt fler äldre innebär nya förutsättningar och stora utmaningar för framtidens bostadsmarknad - men också nya möjligheter och lösningar. 
	 

	Elmia Future Living är den nya arenan där debatten om framtidens boende för 70+ lyftes. Här samlades samhällsbyggare, stadsutvecklare, fastighetsägare, beslutsfattare, politiker och representanter för både offentliga och privata aktörer inom området. Under två kunskapsspäckade dagar presenterades aktuell forskning, trender, erfarenheter och många goda exempel på samhällsbyggande där en livslång boendekarriär står i fokus.
	Fredrik Reinfeldt, rådgivare, föreläsare och tidigare statsminister 
	Fredrik Reinfeldt, rådgivare, föreläsare och tidigare statsminister 
	talade om vår föränderliga omvärld och de faktorer som påverkar 
	samhällsplaneringen och bostadsmarknaden för våra äldre i framtiden.

	Jönköping Horse  Show 
	Det bland hästintresserade efterfrågade eventet Jönköping Horse Show kunde åter genomföras hösten 2021. Arrangören Scandinavian Horse Event Production 
	 

	lyckades åter dra tusentals intresserade och tävlande till Elmia. Tävlingar i dressyr och hoppning veckan lång med allt från ungdomar till internationell elit med den nyblivne OS-guldmedaljören och sedermera Jerringprisvinnaren Peder Fredriksson som extra dragplåster. Utöver tävlingarna på två banor fylldes hallarna med utställare från branschen.  
	Jönköping Horse Show.
	Jönköping Horse Show.

	Elmia Subcontractor
	Elmia Subcontractor är norra Europas ledande mässa för leverantörer inom den tillverkande industrin och deras kunder. Den arrangeras årligen och skapar en arena för inspiration, kunskapsutbyten och affärer.
	Efter ett års uppehåll på grund av pandemin kunde mässan äntligen arrangeras fysiskt igen och det märktes tydligare än någonsin att det är på Elmia Subcontractor som tillverkningsindustrins möten sker och affärer tar sin början.
	Det här året var det utställarna som stod i centrum. Utställare i världsklass som har gjort Elmia Subcontractor till en angelägenhet för hela branschen under så många år. När leverantörer och inköpare inte kunnat träffas på snart två år kunde mässan agera som en form av nystart av det nya normala – och i förlängningen säkerställa att svensk tillverkningsindustri fortsatt kan vara globalt konkurrenskraftig.
	 
	 
	Elmia Subcontractor har som mål att följa branschen och alltid ligga i 
	framkant vad gäller dess utmaningar och möjligheter. Förutom att på 
	mässgolvet kunna möta en stor mängd leverantörer ska man även kunna ta 
	del av de senaste trenderna, nya tekniska lösningar och smarta material.

	DreamHack
	I november välkomnade vi äntligen DreamHack ”hem” till Jönköping igen. En mindre version med 3000 deltagare - och vilken glädje det var att få träffas igen! Pandemin har snabbat upp förmågan till att hitta nya digitala arbetssätt och mötesformer i många företag. 
	Frågan om det digitala helt kommer ta över det fysiska mötet har diskuterats flitigt. DreamHack, som på många plan är ledande inom den digitala utvecklingen, bevisar motsatsen och hur viktigt det är för människor att träffas fysiskt. 
	DreamHack, Elmia.
	DreamHack, Elmia.

	Studio Elmia
	Studio Elmia har varit en viktig del att kunna erbjuda till våra kunder när det fysiska mötet har varit begränsat under perioder. Hybridmöten, med deltagare både på plats och på distans, har möjliggjort nätverkandet och kunskapsutbytet för fler. Våra rymliga lokaler har anpassats efter kundernas behov. I samarbete med Destination Jönköping har Elmia agerat som en möteshubb som kopplat ihop flera olika destinationer.
	En fast uppbyggd studiomiljö, redo att användas 
	En fast uppbyggd studiomiljö, redo att användas 
	direkt, skapar stor flexibilitet att skräddarsy lösningar 
	efter våra kunders önskemål och behov. I studio 
	Elmia har flera viktiga sändningar gjorts under året, 
	bland annat Vägtransportfokus, Köttriksdagen och 
	Klimatkonferensen. 

	Debatt, Studio Elmia. 
	Debatt, Studio Elmia. 

	Mina sidor
	Under 2021 har Elmia arbetat med att utveckla platt-
	Under 2021 har Elmia arbetat med att utveckla platt-
	formen Mina Sidor, som utställarna använder för 
	självservice kring sitt deltagande. Plattformen möjliggör 
	ett förenklat flöde för kunden och vi kan leda dem 
	enkelt genom hela processen som utställare.

	Parallellt med projektet Mina sidor har man arbetat 
	Parallellt med projektet Mina sidor har man arbetat 
	med uppsättning och lansering av en webbutik och ett 
	nytt PIM. Webbutiken möjliggör en enklare hantering 
	av artiklar och ett förbättrat flöde för kunden när de ska 
	beställa artiklar till sin monter.

	Pandemin har påskyndat krav på beröringsfria system 
	Pandemin har påskyndat krav på beröringsfria system 
	vid entréerna. Detta ledde till att vi fick ta ett helt nytt 
	grepp under 2021 kring flödet av biljetter, registrering 
	och entréer. Biljetthanteringen är sammankopplat 
	med Mina sidor och ett nytt passersystem samt nya 
	badgeskrivare har installerats. Elmia har med det tagit 
	steget fullt ut med kontantfria entréer. 

	Elmia införde under hösten beröringsfria biljettsystem vid entréerna.
	Elmia införde under hösten beröringsfria biljettsystem vid entréerna.

	Elmia Golf Center
	Elmia Golf Center slog upp portarna för första gången i december 2020 och var igång fram till påsk när golfarna flyttade tillbaka ut i naturen. Under november öppnade vi upp igen. 
	Här tränar alla åldrar och alla nivåer, några med sportliga mål och några för att göra en trevlig aktivitet i vår fina miljö. På Elmia Golf Center arrangerar flera lokala golfklubbar, och även Golfgymnaiet på Sanda, olika typer av aktviteter. 
	Anläggningen, som ligger i Hall C, kan också an-
	vändas som mötesplats under mässor, vilket Elmia Subcontactor utnyttjade. Även under DreamHack 
	var golf en uppskattad aktivitet. 
	Elmia Golf Center är med sina 10 simulatorer Nordens största anläggning för inomhusträning av golf. 
	 

	 
	 

	Golfspel på en av Elmia Golf Centers 10 golfsimulatorer.
	Golfspel på en av Elmia Golf Centers 10 golfsimulatorer.
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	Förvaltningsberättelse
	Förvaltningsberättelse

	Verksamhetens art och inriktning 
	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 med ett starkt  varumärke. Årligen 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. 
	 
	 

	Ägande
	Elmia AB ägs sedan 2017 till 100 % av Jönköpings Rådhus AB (organisationsnummer 556380-7162), 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 dotterbolag 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. 
	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 ansvars-
	fördelning mellan styrelsen, ordföranden och den verkställande direktören
	Styrelse 
	Styrelsen har under räkenskapsåret haft följande sammansättning: 
	Sten-Åke Karlsson Ordförande  (S)
	Margareta Sylvan 1:a vice ordförande  (MP)
	Sven Engquist 2:a vice ordförande  (M)
	Bernt Legersjö    (C)
	Joacim Göransson    (KD)
	Maria Hörnsten    (S) 
	Kristina Lomvin    (SD)
	Tillförordnad verkställande direktör 
	Agne Bengtsson
	Revisorer
	KPMG AB 
	Michael Johansson  Huvudrevisor 
	Dag Köllerström  Revisorssuppleant
	Lekmannarevisorer
	Sara Larsson    
	Erik Lagärde  
	Väsentliga händelser under året
	Under 2021 har Elmia, likt de allra flesta andra bolag inom besöks-
	näringen forsatt att drabbats av allvarliga ekonomiska konsekvenser 
	på grund av Coronapandemin. Förutsättningarna för att bedriva 
	verksamheten har begränsats drastiskt i och med antalsbegränsningarna 
	för allmänna sammankomster som kom redan i mars 2020. Först under hösten 2021 avvecklades Coronarestriktionerna, vilket innebar att det åter fanns möjlighet att börja anordna mässor. Under året har därför endast ett fåtal av de mässor genomförts som normalt sett anordnas. Under året har Elmia börjat planera för en succesivt normaliserad verksamhet under 2022. Detta innebär bland annat att man påbörjat rekrytering av nya medarbetare för att kunna bemanna upp den nya organisation som beslutades hösten 2021. U
	Elmia har även erhållit korttidstöd med 3,5 MSEK från Tillväxtverket avseende andra kvartalet 2020 samt 1,5 MSEK för kvartal 1 2021. Elmia för en dialog med Tillväxtverket avseende korttidsstöd för det tredje och fjärde kvartalet 2020.
	I september 2021 lämnade Ann-Charlotte Frenssen tjänsten som verkställande direktör för bolaget och ersattes av Agne Bengtsson som tillförordnad verkställande direktör. Förordnandet gäller till den 15 juni 2022.
	 

	Inköp från företag inom koncernen Jönköpings Rådhus AB har skett med ca 29 % av rörelsens kostnader. Försäljning till företag inom samma koncern har skett med mindre än 6 % av omsättningen.
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	Utveckling av verksamhet, ställning och resultat

	   År    2021..           2020.             2019      2018.      2017
	 

	Nettoomsättning  61 687. 48 214.  232 041.  297 996.  276 024  Rörelseresultat  -66 163.  -112 747.  -3 238.  12 196.   6 262  Resultat efter finansiella poster  -66 323.  -112 939.  -3 259.  12 191.  6 375  Balansomslutning    163 677.  168 126.  137 324.  166 947.  156 939  Soliditet %   25.  39.  83.  68.  71  Avkastning på eget kapital % -.  -.  -.  11.  6  Avkastning på totalt kapital % -.  -.  -.  7.  4  Investeringar     8 817.  7 516.  7 625.  5 122.  8 187  Antal anställda    54.  84.  84.  85.  78
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Risker och osäkerhetsfaktorer
	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 och tillverkningsindustri, samt infrastruktur. 
	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 naturligtvis 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. 
	Personal
	Arbetet med att skapa en stabil basbemanning baserad på deolika mässornas behov av kompetens och resurser fortsätter. Inom bolaget finns ett gediget kunnande att producera mässor och evenemang. 
	 
	 
	 

	Elmia arbetar löpande enligt den jämställdhetspolicy som gäller för Jönköpings kommun 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 i samarbete med fastighetsägaren, bl.a. avseende energieffektiviseringsåtgärder. Revision för att förnya miljöd

	FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
	FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

	Uppföljning av ägardirektiv
	Uppföljning av ägardirektiv
	Bolagets verksamhetsmål är att generera positiva besöksnärings- och näringspolitiska effekter till Jönköpings kommun med omnejd. Under 2021 genomfördes endast ett begränsat antal mässor till följd av pandemin. Verksamhetsmålet har därför endast delvis gått att uppfylla under det gångna året. De mässor och andra evenemang som äger rum på Elmia har stor betydelse för besöksnäringen och den ekonomiska tillväxten i Jönköpingsregionen. De regionala erfarenheter, kunskaper och innovationer som marknadsförs genom 
	Kommentarer till resultat- och balansräkningar
	Omsättningen uppgick till 61,7 MSEK, vilket var något högre än 2020, men avsevärt lägre än ett normalt år. 
	 

	Ett stort antal mässor kunde inte genomföras p g a pandemin. Elmia har stora fasta kostnader för personal och lokaler vilket ledde till ett kraftigt negativt rörelseresultat uppgående till -66,2 MSEK. Koncernbidrag utgick från Rådhus AB med 33,5 MSEK och årets resultat blev därmed -26 MSEK. Vid årets utgång uppgick bolagets egna kapital till 40,2 MSEK.
	Framtidsutsikter 
	Elmia arbetar för att återgå till en normal verksamhet under 2022 där mässor och andra evenemang går att genomföra planenligt. Förutsatt att så sker förväntas omsättningen att öka kraftigt och reultatet förbättras, vilket skulle kunna innebära att verksamheten resultatmässigt kommer i balans.
	Förslag till vinstdisposition
	Förslag till vinstdisposition

	Till årsstämmans förfogande står (SEK):Balanserat resultat 58 893 053Årets resultat -26 079 338
	 
	 

	 32 813 715  Styrelsen  föreslår att: 
	i ny räkning balanseras 32 813 715
	 32 813 715  
	För innevarande år har koncernbidrag erhållits från moderbolaget Jönköpings Rådhus AB, org.nr 556380-7162, med 33 500 tkr.

	     FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
	     FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

	Figure
	Besökare möter utställare under Elmia Subcontractor.
	Besökare möter utställare under Elmia Subcontractor.
	Besökare möter utställare under Elmia Subcontractor.


	RESULTATRÄKNING
	RESULTATRÄKNING

	Resultaträkning
	Resultaträkning

	2021 år 2020
	2021 år 2020
	(Tkr)
	 
	Not.  år 

	Nettoomsättning  
	Nettoomsättning  
	61 687
	.
	 
	 48 214

	Förändring av pågående projekt  -5 890. -5 761
	Övriga rörelseintäkter  6 091. 15
	Rörelsens kostnader    Övriga externa kostnader        not 5,22. -74 560. -81 100
	Personalkostnader     not   2,3. -44 481. -65 941 
	Avskrivningar på materiella ochimmateriala anläggningstillgångar  -9 010. -8 174
	 

	Rörelseresultat  -66 163.. -112 747 Resultat från finansiella poster    Resultat från försäljning av långfristig värdeinnehav not    16. -. -185Ränteintäkter not      4. 6. 20
	 
	 

	Räntekostnader  -166. -27 
	Resultat efter finansiella poster  -66 323. -112 939     Erhållet koncernbidrag   33 500. 56 500 Resultat före skatt   -32 823. -56 439 Skatt på årets resultat not      6. 6 744. 11 435
	Årets resultat  -26  079. -45 004

	                 BALANSRÄKNING
	                 BALANSRÄKNING

	Balansräkning
	Balansräkning

	2021-12-31 2020-12-31
	2021-12-31 2020-12-31
	(Tkr) Not   

	TILLGÅNGAR 2
	TILLGÅNGAR 2
	.
	   
	  

	Anläggningstillgångar
	Anläggningstillgångar

	Immateriella anläggningstillgångar 
	Mässrättigheter 9. 258. 464Tomträtt 8. - -
	 

	Balanserade utgifter för utvecklingsarbeteoch liknande arbeten 10. 8 643. 6 421
	 

	Koncessioner, patent, licenser, varumärkensamt liknande rättigheter 11. 21. 34
	 

	Summa immateriella anläggningstillgångar  8 922. 6 919
	    
	Materiella anläggningstillgångar
	Förbättringsutgifter på annans fastighet 12. 309. 386 
	Markanläggningar 14. 908. 1 140
	Inventarier, verktyg och installationer 13. 12 712. 14 599
	Summa materiella anläggningstillgångar  13 929. 16 125    
	Finansiella anläggningstillgångar    Andelar i koncernföretag 15. 8 150. 8 150
	Uppskjuten skattefordran 23. 18 207. 11 463
	Summa finansiella anläggningstillgångar  26 357. 19 613
	    Summa anläggningstillgångar  49 208. 42 657
	    
	Omsättningstillgångar
	Omsättningstillgångar

	Kortfristiga fordringar    Kundfordringar 17. 44 869. 28 101
	Fordringar på moderbolag 7. 34 104. 56 858 
	Fodringar på koncernföretag  13 265. 11 814Aktuella skattefordringar  1 163. 1 920
	 

	Upparbetad men ej fakturerad intäkt 18. 6 664. 13 215
	Förutbetalda kostnader och    upplupna intäkter 19. 14 389. 13 536
	Summa kortfristiga fordringar  114 454. 125 444
	    Kassa och bank  15. 25
	Summa kassa och bank  15. 25
	    Summa omsättningstillgångar  114 469. 125 469
	    SUMMA TILLGÅNGAR  163 677 168 126

	BALANSRÄKNING
	BALANSRÄKNING

	Balansräkning
	Balansräkning

	2021-12-31 2020-12-31
	2021-12-31 2020-12-31
	(Tkr) Not 

	EGET KAPITAL OCH SKULDER  2
	EGET KAPITAL OCH SKULDER  2
	.
	   
	  

	 25.   
	Eget kapital

	Bundet eget kapital   
	Aktiekapital 28. 6 100. 6 100
	Reservfond  1 264. 1 264
	Summa bundet eget kapital  7 364. 7 364
	    Fritt eget kapital    Balanserad vinst  58 893. 103 897
	Årets resultat  -26 079. -45 004
	Summa fritt eget kapital  32 814. 58 893
	Summa eget kapital  40 178. 66 257
	   
	        
	Skulder

	Kortfristiga skulder    Leverantörsskulder  7 223. 2 842
	Skulder till moderbolag  81 473. 61 966
	Skulder till koncernföretag  444. 30
	Fakturerad men ej upparbetad intäkt 20. 16 457. 17 118Övriga kortfristiga skulder  5 751. 3 507
	 

	Upplupna kostnader och    förutbetalda intäkter 21. 12 151. 16 406
	Summa kortfristiga skulder  123 499. 101 869
	SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  163 677. 168 126
	 
	Rapport över förändringar i eget kapital
	 
	 
	                                                                                                        Aktiekapital           Reservfond       Balanserad vinst                   Årets resultat    Summa eget kapital 

	Ingående balans per 1 januari 2020                         6 100.          1 264.            106 548.                     49.           113 961Disposition av föregående års resultat                                                                        49.                     -49.              0Utdelning beslutad på extra bolagsstämma                                                           -2 700                                          -2 700Årets resultat                         -45 004                 
	 
	 
	 

	Utgående balans per 31 december 2020                     6 100.           1 264.           103 897.                  45 004.            66 257
	 

	                                                                             
	 
	 
	Aktiekapital         Reservfond       Balanserad vinst               Årets resultat   Summa eget kapital

	Ingående balans per 1 januari 2021                         6 100.          1 264.           103 897.             -45 004.               66 257Disposition av föregående års resultat                                                               -45 004.                45 004.            0Utdelning beslutad på extra bolagsstämma                                                        .               0Årets resultat                      -26 079.                 -26 079
	 
	 
	 

	Utgående balans per 31 december 2021                     6 100.          1 264..            58 893..            -26 079                40 178

	        KASSAFLÖDESANALYS
	        KASSAFLÖDESANALYS

	Kassaflödesanalys
	Kassaflödesanalys

	(indirekt metod)
	(indirekt metod)
	(indirekt metod)
	   2021 
	2020

	Den löpande verksamheten
	Rörelseresultat   
	Rörelseresultat   
	-66 163
	.
	 -112 747 
	Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:     
	Avskrivningar   
	9 010
	.
	 8 174

	   -57 153. -104 573
	Erhållen ränta 
	Erhållen ränta 
	 
	 
	6
	.
	 20 
	Erlagd ränta 
	 
	 
	-166
	.
	 -27
	 
	Betald skatt 
	 
	 
	-
	.
	 -

	Kassaflöde från den löpande verksamhetenföre förändringar av rörelsekapital   -57 313. -104 580
	 

	Förändringar av rörelsekapital
	Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 
	Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 
	 
	 
	37 939
	.
	 46 962 
	Ökning/minskning av pågående projekt 
	 
	 
	5 890
	.
	 5 761 
	Ökning/minskning av kortfristiga skulder 
	 
	 
	22 291
	.
	 61 388

	Kassaflöde från den löpande verksamheten   8 807. 9 531
	Investeringsverksamheten:
	Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 
	Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 
	 
	 
	-4 547
	.
	 -1 324

	Förvärv av materiella anläggningstillgångar         -4 270.  -6 192
	Försäljning andelar                    -
	Kassaflöde från investeringsverksamheten   -8 817. -7 031
	Finansieringsverksamheten:
	Utbetald utdelning 
	Utbetald utdelning 
	 
	 
	-
	.
	 -2 700

	Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -. -2 700
	Ökning/minskning av likvida medel 
	Ökning/minskning av likvida medel 
	 
	 
	-10
	.
	 -200 
	Likvida medel vid årets början 
	 
	 
	25
	.
	 225

	Likvida medel vid årets slut   15. 25

	485
	485
	485


	NOTER
	NOTER

	Noter
	Noter

	Not 1. Allmän information 
	Not 1. Allmän information 

	Allmän information
	Allmän information
	Allmän information

	Elmia AB med organisationsnummer, 556354-2413 är ett 
	Elmia AB med organisationsnummer, 556354-2413 är ett 
	aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Jönköping. Adressen 
	till huvudkontoret är Box 6066, 550 06 Jönköping. Företagets 
	verksamhet omfattar mässverksamhet. Ingen koncernredovisning har 
	upprättats med stöd av Årsredovisningslagen 7 kap. 2 § punkt 1. 
	 
	Koncernens årsredovisning upprättas i moderbolaget Jönköpings 
	Rådhus AB 556380-7162. 

	Redovisningsprinciper och värderingsprinciper
	Redovisningsprinciper och värderingsprinciper

	Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och 
	Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och 
	Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
	och koncernredovisning (”K3”). Redovisningsprinciperna är 
	oförändrade jämfört med tidigare år. Tillgångar, avsättningar och 
	skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges 
	nedan.

	Intäkter
	Intäkter
	 

	Elmia AB:s intäkter genereras huvudsakligen av arrangerade mässor, 
	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 i form av provisioner och andra aktivt tillhandahållna 
	tjänster kopplat till lokalerna. Det inflöde av ekonomiska fördelar 
	som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning 
	redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som 
	erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

	Tjänsteuppdrag – fast pris
	Tjänsteuppdrag – fast pris
	 
	Vid bokslutet värderas pågående projekt 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 projekteten åsätts utgörs av färdigställandegraden av projektets 
	totala intäkter och kostnader baserat på upparbetade kostnader. 
	Om projekten bedöms gå med förlust, görs en avsättning för den 
	bedömda förlusten i sin helhet. 

	Ränteintäkter
	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.
	 
	Ersä
	t
	tn
	ing 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
	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
	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 
	Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det 

	redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella rapport-
	redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella rapport-

	erna och det skattemässiga värdet som används vid beräkning av 
	erna och det skattemässiga värdet som används vid beräkning av 
	skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas enligt den s k 
	balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder redovisas i princip 
	för alla skattepliktiga temporära skillnader, och uppskjutna skatte
	-
	fordringar redovisas i princip för alla avdragsgilla temporära skill
	-
	nader 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 
	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 balans-
	Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur företaget, per balans-
	 
	dagen, förväntar sig att återvinna det redovisade värdet för motsva
	-
	rande 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 till
	-
	gången. Den vinst eller förlust som uppkommer när den immateri
	-
	ella anläggningen tas bort från balansräkningen är skillnaden mellan 
	vad som eventuellt erhålls efter avdrag för direkta försäljningskost
	-
	nader och tillgångens redovisade värde. Detta redovisas i resultaträk
	-
	ningen som en övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad. 

	Materiella anläggningstillgångar
	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 utgif
	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 värd
	Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
	Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

	och immateriella tillgångar
	och immateriella tillgångar

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

	vilken tillgången hör.
	vilken tillgången hör.

	Återvinningsvärde är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader är det pris som företaget beräknar kunna erhålla vid en försäljning mellan kunniga, av varandra oberoende parter, och som har ett intresse av att transaktionen genomförs, med avdrag för sådana kostnader som är direkt hänförliga till försäljningen. Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras uppskattat framtida  kassaflöde till nuvärde med en diskonte
	 

	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 kostnadsföras i resultaträkningen.
	Vid varje balansdag gör företaget en bedömning om den tidigare nedskrivningen inte längre är motiverad. Om så är fallet återförs nedskrivningen delvis eller helt. Då en nedskrivning återförs, ökar tillgångens (den kassagenererande enhetens) redovisade värde. Det redovisade värdet efter återföring av nedskrivning får inte överskrida det redovisade värde som skulle fastställts om ingen nedskrivning 
	gjorts av tillgången (den kassagenererande enheten) under tidigare år. 
	En återföring av en nedskrivning redovisas direkt i resultaträkningen.
	Andelar i koncernföretag
	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
	 
	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 3 månader från tidpunkten för 
	förvärvet. Fordringar på koncernkontot redovisas bland fordringar hos 
	koncernföretag.      
	  

	Kassaflödesanalys
	Kassaflödesanalys

	Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- och utbetalningar.
	 

	Koncernbidrag
	Koncernbidrag

	Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Det erhållna/lämnade  koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt.           

	Not 2. Redovisningsprinciper och värderingsprinciper 
	Not 2. Redovisningsprinciper och värderingsprinciper 
	 


	NOTER
	NOTER

	NOTER
	NOTER

	NOTER
	NOTER

	Noter
	Noter

	Not 3. Personal 
	Not 3. Personal 

	Personal            2021            2020
	Personal            2021            2020
	Medelantalet anställda Män                22.                 38
	 

	Kvinnor                32.                46 Summa medelantalet anställda                 54.                               84
	 
	Styrelsemedlemmar (varav kvinnor/män)          7 (3/4).          7 (3/4) VD och andra ledande befattningshavare (varav kvinnor/män)         4 (2/2).                         5 (3/2) 
	 

	 
	Löner  
	Kostnaden för löner och andra ersättningar har uppgått till följande belopp:     Styrelse och verkställande direktör           1 754                         1 521 Övriga anställda         27 000.                        40 599
	 
	 
	 

	Totalt                             28 754.                        42 120
	Sociala avgifter enligt lag och avtal                   9 082.                        12 615
	 

	 
	Pensionskostnader 
	(varav för styrelse och verkställande  
	direktör 438 tkr, resp 387 tkr 2020)             4 902.           7 812
	Totalt löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader         42 738.                        62 547
	 

	  
	Avtal om avgångsvederlagVerkställande direktörenUppsägningstiden är tolv månader från företagets sida och sex månader från den anställdes sida. Den anställde har rätt att 
	 
	 

	under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner. Inkomster under uppsägningstiden skall reduceras 
	med inkomster som den anställde under samma tid förvärvar i annan anställning.
	 

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

	Not 4. Ränteintäkter
	Not 4. Ränteintäkter

	            2021           2020
	            2021           2020
	Ränteintäkter från koncernbolag                  3.                                5 Övriga ränteintäkter                  3.               15
	                  6.                             20

	NOTER
	NOTER

	Not 5. Leasingavtal
	Not 5. Leasingavtal

	Företaget är leasetagare genom operationella leasingavtal avseende bilar och lokaler.
	Företaget är leasetagare genom operationella leasingavtal avseende bilar och lokaler.
	Summan av årets kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal uppgår till 31 027 tkr (36 418).
	Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller enligt följande: 

	Förfallotidpunkt               2021.            2020
	Förfallotidpunkt               2021.            2020
	Inom ett år   42 424.         41 872        Senare än ett år men inom fem år   169 696.       167 344
	 

	                        212 120..                      209 216

	Not 6. Skatt på årets resultat  
	Not 6. Skatt på årets resultat  

	            2021           2020
	            2021           2020
	Aktuell skatt  -.      -
	Uppskjuten skatt   6 744.  11 435
	Skatt på årets resultat   6 744.        11 435
	Avstämning årets skatt    2021.                          2020
	 

	Redovisat resultat före skatt   -32 823.                        -56 439Skatt beräknad med skattesats 20,6% (21,4%)  6 762.                       11 626Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader      -18.                   -191Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter   -.                             -
	 
	 
	 
	 

	Summa           6 744.                        11 435
	 

	Årets redovisade skattekostnad/-intäkt          6 744...                        11 435
	 


	Not 7. Kassa och bank 
	Not 7. Kassa och bank 

	Beviljad kredit på Jönköpings Rådhus AB:s koncernkonto uppgår till 100 000 tkr + 5 000 tkr (100 000 tkr + 5 000 tkr).
	Beviljad kredit på Jönköpings Rådhus AB:s koncernkonto uppgår till 100 000 tkr + 5 000 tkr (100 000 tkr + 5 000 tkr).
	Saldot på koncernkontot uppgår till -80 868  tkr (-61 618 tkr).

	Not 8. Tomträttighet
	Not 8. Tomträttighet

	            2021.                           2020
	            2021.                           2020
	Ingående anskaffningsvärde           1 000.                          1 000Utgående anskaffningsvärde           1 000.                          1 000Ingående avskrivningar enligt plan          -1 000.                        -1 000Årets avskrivningar enligt plan                   -.                                -
	 
	 
	 
	 

	Utgående avskrivningar enligt plan          -1 000.         -1 000
	Redovisat värde vid årets slut                   -.                                -

	NOTER
	NOTER

	Not 9. Mässrättigheter 
	Not 9. Mässrättigheter 

	           2021.                          2020
	           2021.                          2020
	Ingående anskaffningsvärde    6 150.                    6 150Årets Investeringar     -.                                 -
	 

	Utgående anskaffningsvärde    6 150.                         6 150Ingående avskrivningar enligt plan    -5 686.                         -5 480
	 
	 

	Årets avskrivningar enligt plan   -206.                          -206
	Utgående avskrivningar enligt plan   -5 892.                       -5 686
	Redovisat värde vid årets slut   258.                      464
	Mässrättigheter avser ersättning vid inköp av mässkoncept. Avskrivning sker enligt plan med 20%.

	Not 10. Balanserade utgifter för utvecklingsarbete och liknande arbete 
	Not 10. Balanserade utgifter för utvecklingsarbete och liknande arbete 

	 2021.                           2020
	 2021.                           2020
	Ingående anskaffningsvärde  12 887.  11 564Årets Investeringar       4 547. 1 323
	 

	Utgående anskaffningsvärde  17 434.                        12 887
	Ingående avskrivningar enligt plan     -6 466.  -4 695Årets avskrivningar enligt plan -2 326. -1 771
	 

	Utgående avskrivningar enligt plan  -8 792.  -6 466Redovisat värde vid årets slut   8 642.                         6 421Avser investering i nytt affärssystem som togs i bruk 2016. Avskrivning sker enligt plan med 12,5%. Nyinvestering avser ny webb. Avskrivning sker med 20%.
	 
	 
	 
	 
	 


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

	 2021 2020
	 2021 2020
	Ingående anskaffningsvärde 1 715. 1 715Årets investeringar -. -
	 

	Utgående anskaffningsvärde 1 715. 1 715Ingående avskrivningar enligt plan -1 681. -1 668Årets avskrivningar enligt plan -13. -13
	 
	 
	 

	Utgående avskrivningar enligt plan -1 694. -1 681
	Redovisat värde vid årets slut 21. 34

	NOTER
	NOTER

	Not 12. Förbättringsutgifter på annans fastighet 
	Not 12. Förbättringsutgifter på annans fastighet 

	   2021 2020
	   2021 2020
	Ingående anskaffningsvärde   12 610. 12 610
	Utgående anskaffningsvärde   12 610. 12 610
	Ingående avskrivningar enligt plan   -12 224. -12 146
	Årets avskrivningar enligt plan      -77. -78
	Utgående avskrivningar enligt plan   -12 301. -12 224
	Redovisat värde vid årets slut   309. 386Avskrivning enligt plan: 20 år på förbättringskostnad.
	 
	 


	Not 13. Inventarier, verktyg och installationer
	Not 13. Inventarier, verktyg och installationer

	   2021. 2020
	   2021. 2020
	Ingående anskaffningsvärde    82 651. 77 803
	Årets investeringar   4 215. 5 934
	Utrangering   -2 191. -1 086    
	Utgående anskaffningsvärde   84 675. 82 651 Ingående avskrivningar enligt plan   -68 052. -63 381
	 
	 

	Utrangering    2 191. 1 078
	Årets avskrivningar enligt plan   -6 102. -5 749
	Utgående avskrivningar enligt plan   -71 963. -68 052
	Redovisat värde vid årets slut   12 712. 14 599

	Not 14. Markanläggningar
	Not 14. Markanläggningar

	   2021. 2020
	   2021. 2020
	Ingående anskaffningsvärde   8 186. 7 919 
	Årets investering    53. 267
	 

	Utgående anskaffningsvärde   8 239. 8 186
	Ingående avskrivningar enligt plan   -7 046. -6 688
	 

	Årets avskrivningar enligt plan   -285. -358
	Utgående avskrivningar enligt plan   -7 331. -7 046
	Redovisat värde vid årets slut   908. 1 140

	NOTER
	NOTER

	Not 15. Aktier i koncernföretag
	Not 15. Aktier i koncernföretag

	                                                            Organisationsnummer     Antal     Röstandel    Kapitalandel     Bokfört värde 2021     Bokfört värde 2020
	                                                            Organisationsnummer     Antal     Röstandel    Kapitalandel     Bokfört värde 2021     Bokfört värde 2020
	Näringslivets Hus i Jönköping AB          556363-9334.                6 000.          100% .              100%.                        8 150.                       8 150
	Summa                                8 150                         8 150
	Företaget har sitt säte i Jönköping.
	   2021. 2020
	Eget kapital   9 646. 9 880Varav årets resultat   -234. 284
	 


	Not 16. Andra långfristiga värdepappersinnehav
	Not 16. Andra långfristiga värdepappersinnehav

	                                                            Organisationsnummer     Antal     Röstandel    Kapitalandel     Bokfört värde 2021     Bokfört värde 2020
	                                                            Organisationsnummer     Antal     Röstandel    Kapitalandel     Bokfört värde 2021     Bokfört värde 2020
	Jönköpings Energi Vind Ek. förening     769622-5486               1 000              2%                   2%                            0. 0
	Summa   0. 0
	Företaget har säte i Jönköping.

	Not 17. Kundfodringar
	Not 17. Kundfodringar

	         2021 2020
	         2021 2020
	IFordringar som förfaller senare än ett år från balansdagen   -. 27 587
	Fordringar som förfaller inom än ett år från balansdagen   44 869. 514

	Not 18. Upparbetad men ej fakturerad intäkt
	Not 18. Upparbetad men ej fakturerad intäkt

	   2021. 2020
	   2021. 2020
	Upparbetad intäkt   10 824. 17 784
	Fakturerat belopp   -4 160. -4 659
	Summa   6 664. 13 125

	Not 19. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
	Not 19. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	   2021 2020
	   2021 2020
	Aktiverade kostnader avseende fastighetsutveckling   11 935. 11 935
	Övriga förutbetalda kostnader   1 599. 1 448
	Upplupna provisionsintäkter   855. 153
	Summa   14 389 13 536

	NOTER
	NOTER

	Not 20. Fakturerad men ej upparbetad intäkt 
	Not 20. Fakturerad men ej upparbetad intäkt 

	   2021. 2020
	   2021. 2020
	Fakturerat belopp   22 371. 26 366
	Upparbetad intäkt   -5 914. -9 248
	Summa   16 457. 17 118

	Not 21. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
	Not 21. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

	   2021. 2020
	   2021. 2020
	Upplupna löner   70. 1 286
	Upplupna semesterlöner   2 896. 4 002Upplupna sociala avgifter   2 871. 4 592Upplupna kostnader för mässor   2 796. 137Upplupna omkostnader   398. 403
	 
	 
	 

	Övrigt   3 518. 5 986
	Summa   12 549. 16 406

	Not 22. Ersättning till revisorerna 
	Not 22. Ersättning till revisorerna 

	   2021. 2020
	   2021. 2020
	Deloitte AB, Revisionsuppdrag   -. 30
	KPMG AB, Revisionsuppdrag    130. 45Andra uppdrag   65. 6
	 

	Summa   195. 81

	Not 23. Uppskjuten skattefordran/-skuld
	Not 23. Uppskjuten skattefordran/-skuld

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

	        2021. 2020
	Uppskjuten skattefordran avseende underskott   18 207. 11 463 Uppskjuten skattefordran avseende skillnaden  mellan anläggningstillgångars
	bokförda och skattemässiga värden   -. - 
	Summa   18 207. 11 463 

	Skattesatsen för beräkning av uppskjuten skatt uppgår till 20,6% (20,6%).     
	Skattesatsen för beräkning av uppskjuten skatt uppgår till 20,6% (20,6%).     

	NOTER
	NOTER

	Not 24. Väsentliga händelser efter verksamhetsårets slut
	Not 24. Väsentliga händelser efter verksamhetsårets slut

	Inga väsentliga händelser.
	Inga väsentliga händelser.
	Inga väsentliga händelser.


	Not 25. Förslag till vinstdisposition
	Not 25. Förslag till vinstdisposition

	Till årsstämmans förfogande står (SEK)
	Till årsstämmans förfogande står (SEK)
	Till årsstämmans förfogande står (SEK)

	Balanserat resultat    58 893 053
	Årets resultat    -26 079 338
	Summa    32 813 715
	Styrelsen föreslår att:
	Styrelsen föreslår att:

	I ny räkning balanseras    32 813 715
	Summa    32 813 715
	 

	För innevarande år har koncernbidrag erhållits från moderbolaget Jönköpings Rådhus AB, org.nr 556380-7162, med 33 500 tkr.

	Not 26. Ställda säkerheter
	Not 26. Ställda säkerheter

	   2021. 2020
	   2021. 2020
	Ställda säkerheter   Inga. Inga

	Not 27. Eventualförpliktelser
	Not 27. Eventualförpliktelser

	   2021. 2020
	   2021. 2020
	Eventualförpliktelser   Inga. Inga

	Not 28. Aktiekapital
	Not 28. Aktiekapital

	Aktiekapitalet består av 610 000 aktier med kvotvärde 10.
	Aktiekapitalet består av 610 000 aktier med kvotvärde 10.
	 


	Not 29. Transaktioner med närstående
	Not 29. 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 29% av rörelsens kostnader. Försäljning har skett till mindre än 6% av omsättningen.
	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 29% av rörelsens kostnader. Försäljning har skett till mindre än 6% av omsättningen.
	 


	NOTER
	NOTER
	NOTER


	 Denna årsredovisninga har skrivits under digitalt
	 Denna årsredovisninga har skrivits under digitalt
	 Denna årsredovisninga har skrivits under digitalt
	 
	Jönköping 2022-03-14
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	Vår revisionsberättelse har lämnats 2022 och underskrift har skett digitalt.
	Vår revisionsberättelse har lämnats 2022 och underskrift har skett digitalt.
	 
	KPMG AB


	Michael Johansson  Auktoriserad revisor
	Michael Johansson  Auktoriserad revisor

	REVISIONSBERÄTTELSE & GRANSKNINGSRAPPORT
	REVISIONSBERÄTTELSE & GRANSKNINGSRAPPORT

	Revisionsberättelse
	Revisionsberättelse

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

	Rapport om årsredovisningen
	Uttalanden
	Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Elmia AB för år 2021. Enligt vår 
	Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Elmia AB för år 2021. 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 2021 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 
	 Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och 
	balansräkningen.

	Grund för uttalanden
	Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god 
	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 
	   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 
	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 misstag. 

	   Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande 
	   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 
	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 misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 
	uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att 
	en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
	upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
	grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
	tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare 
	fattar med grund i årsredovisningen. 

	   Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en 
	   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, 
	• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 
	vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
	granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis 
	som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
	Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
	högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter 
	kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
	information eller åsidosättande av intern kontroll.

	 
	 
	• 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 
	• 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 
	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 år 2021samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
	 
	 

	   Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
	   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 
	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 
	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 
	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. 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.

	Revisorns ansvar
	Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om 
	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 
	• 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.

	Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller 
	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 
	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. 

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

	Jönköping den 16 mars
	Jönköping den 16 mars
	 
	2022

	KPMG AB
	KPMG AB

	Michael Johansson
	Michael Johansson

	Auktoriserad revisor
	Auktoriserad revisor


	REVISIONSBERÄTTELSE & GRANSKNINGSRAPPORT
	REVISIONSBERÄTTELSE & GRANSKNINGSRAPPORT

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

	Granskningsrapport för år 2021
	Granskningsrapport för år 2021

	Vi av fullmäktige i Jönköpings kommun utsedda lekmannarevisorer, har 
	Vi av fullmäktige i Jönköpings kommun utsedda lekmannarevisorer, har 
	Vi av fullmäktige i Jönköpings kommun utsedda lekmannarevisorer, har 
	granskat Elmia AB:s verksamhet för år 2021. Granskningen har utförts av 
	sakkunniga som biträder lek-mannarevisorerna. 

	Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enlighet gällande 
	Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enlighet gällande 
	bolags- ordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter och kommunala 
	befogenheter som gäller för verksamheten.  

	Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll 
	Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll 
	samt pröva om verksamheten bedrivits enlighet med fullmäktiges uppdrag och 
	mål samt de föreskrif-ter som gäller för verksamheten. 

	Lekmannarevisorerna skall enligt revisionsreglementet särskilt yttra sig 
	Lekmannarevisorerna skall enligt revisionsreglementet särskilt yttra sig 
	över huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån de syfte 
	som angivits i bolagsordning-en och ägardirektiv, liksom de kommunala 
	befogenheter som utgör ram för verksamhet-en. 

	Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god 
	Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god 
	revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente 
	samt utifrån bolagsordning och av års/ bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 
	Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs 
	för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.  

	I samband med granskningen av Elmia AB konstaterar vi att bolagets 
	I samband med granskningen av Elmia AB konstaterar vi att bolagets 
	möjlighet att be-driva normal verksamhet har varit mycket begränsad på 
	grund av pågående Corona-pandemi. Vi noterar att bolaget under år 2021 
	inte uppnått fastställda verksamhetsmål eller finansiella mål. Mot bakgrund 
	av rådande omständigheter bedömer vi dock att sty-relsen har agerat inom för 
	styrelsen påverkbara områden och att styrelsen har vidtagit skäliga åtgärder 
	för att minimera bolagets ekonomiska skada för räkenskapsåret 2021. Samtidigt 
	har styrelsen agerat i syfte att skapa goda förutsättningar för bolagets fortsatta 
	verksamhet i framtiden. 

	Vidare noterar vi att bolagets soliditet har påverkats av de negativa resultaten 
	Vidare noterar vi att bolagets soliditet har påverkats av de negativa resultaten 
	under rä-kenskapsåren 2020 och 2021. Med anledning av bolagets finansiella 
	mål uppmanar vi styrelsen att aktivt bevaka frågan framgent.

	Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på 
	Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på 
	ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt utifrån 
	det syfte som uttrycks i bolagsordningen och ägardirektiv. Bolagets verksamhet 
	har bedrivits inom de ramar kommunala befogenheter utgör.  

	Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 
	Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

	Jönköping, 2022-03-14 
	Jönköping, 2022-03-14 

	Erik Lagärde   Sara Larsson
	Erik Lagärde   Sara Larsson

	Lekmannarevisor   Lekmannarevisor
	Lekmannarevisor   Lekmannarevisor


	. Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande..Lekmannarevisor: Erik LagärdeLekmannarevisor: Sara LarssonSignature reference: 0f6d8a4a-9fba-42eb-8182-be4f930a9ef2Signed by: ERIK LAGÄRDEDate: 2022-03-14 11:27:20BankID refno:  473df3b8-a1d2-49f9-bb31-20afef4874f7Signed by: SARA LARSSONDate: 2022-03-14 12:34:29BankID refno:  69ea42ba-c8ea-43a5-9e2e-30fc1c7879c9
	Figure
	Figure
	Figure
	Elmia Subcontractor, 2021
	Elmia Subcontractor, 2021
	Elmia Subcontractor, 2021


	Figure
	Figure
	Figure
	 
	 
	Elmias vision är 
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	att bli världens grönaste mötesplats 
	 
	för affärsutveckling, innovationer och upplevelser.
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