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Tredje kvartalet

Bruttomarginalen på samma nivå som första halvåret

                   * Rörelseresultat, 3,3 MSEK (8,8  MSEK)

                   * Nettoomsättning 221,4 MSEK (21 7,3 MSEK)

                   * Kassaflöde från den löpande ve rksamheten -11,9 MSEK (-36,1 MSEK)

Första nio månaderna

Ökad volym ger förbättrat resultat

                   * Rörelseresultat, 8,7 MSEK (-2, 3 MSEK)

                   * Nettoomsättning 759,6 MSEK (63 2,0 MSEK)

                   * Kassaflöde från den löpande ve rksamheten 10,2 MSEK (-27,5 MSEK)

                   * Soliditet 25,9 % (29,4 %)

Elajos VD och koncernchef, Jonas Netterström kommen terar: 

"Koncernens första nio månader är bättre än föregående år och målsättningen att vara ett lönsamt företag under 2014 står fast. Resultatet för kvartalet 
är under föregående års nivå då detta kvartal var betydligt bättre, årets kvartal belastas med tidigare tagna projekt till sämre marginal. Bruttomarginalen 
för kvartal 3 2014 ligger kvar på samma nivå som för första halvåret 2014. Resultatet belastas fortsatt med projekt som tagits i en marknad med
låga marginaler. Detta gör att resultatförbättringen tar längre tid än önskvärt. Men klarlägger att resan mot segment med bättre lönsamhet är befogad, 
detta tillsammans med effektiviseringsarbetet i organisationen ska ge en förbättrad lönsamhet."

Utdrag ur resultaträkning, MSEK 2014 kv 1-3 2013 kv 1 -3 2014 kv 3 2013 kv 3 12-mån rullande 2013 kv 1-4

Nettoomsättning 759,6 632,0 221,4 217,3 1 009,6 882,0
Förändring av lager av produkter i arbete,
färdiga varor, och pågående arbete för
annans räkning -31,1 -7,6 -0,3 -25,2 -34,3 -10,8

Resultat

Nettoomsättningen har ökat med 127,6 MSEK till 759,6 MSEK (632,0). Utav detta härrör 25 MSEK från anpassningen till K3 regelverket. Detta har ingen
resultateffekt utan kostnadsmassan ökar med motsvarande belopp. Rörelseresultatet för de första nio månaderna uppgick till 8,7 MSEK (-2,3) vilket
motsvarar en rörelsemarginal om 1,2 % (-0,4%). Resultatförbättringen är hänförlig till ökade volymer.

Förändring av lager av produkter i arbete,
färdiga varor, och pågående arbete för
annans räkning -31,1 -7,6 -0,3 -25,2 -34,3 -10,8
Övriga intäkter 0,4 0,5 0,2 0,3 0,6 0,7

Rörelsens intäker 728,9 624,9 221,3 192,3 976,0 872,0

Råvaror och förnödenheter -183,0 -120,2 -60,4 -15,3 -242,0 -179,2
Övriga externa kostnader -105,1 -102,2 -30,8 -30,2 -150,4 -147,5
Personalkostnader -426,7 -399,7 -125,0 -136,4 -573,1 -546,1

Avskrivningar och nedskrivningar -5,4 -5,1 -1,8 -1,7 -11,1 -10,8

Rörelseresultat 8,7 -2,3 3,3 8,8 -0,6 -11,6

Finansiella intäkter 0,4 0,7 0,1 0,2 0,6 0,9

Finansiella kostnader -4,0 -3,0 -1,3 -1,0 -4,9 -3,8

Finansnetto -3,6 -2,2 -1,2 -0,8 -4,3 -2,9

Resultat före skatt 5,0 -4,6 2,1 8,0 -4,9 -14,5

Skatt -1,3 3,4 -0,6 2,0 -1,4 3,3
Periodens resultat 3,8 -1,2 1,6 10,0 -6,3 -11,2



Investeringar
Löpande investeringar under första halvåret uppgick till 2,3 MSEK (7,7). 

Likviditet
Likvida medel inkl kortfristiga placeringar uppgår till 88,3 MSEK (43,5 MSEK).

Utdrag ur kassaflöde, MSEK 2014 kv 3 2013 kv 3 2014 kv  1-3 2013 kv 1-3 12-mån rullande 2013 kv 1-4

Rörelseflöde 0,0 9,1 1,8 -7,4 6,9 -2,4
Förändring av rörelsekapital -11,9 -45,2 8,4 -20,0 41,1 12,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten -11,9 -36,1 1 0,2 -27,5 48,0 10,3

Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,4 -6,6 -1,8 -9,8 -3,3 -11,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Periodens Kassaflöde -12,3 -42,6 8,4 -37,3 44,7 -1,0

Utdrag ur balansräkningen, MSEK 2014 kv 3 2013 kv 3 20 13-12-31

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 4,5 11,0 5,3
Materiella anläggningstillgångar 19,9 21,1 22,3
Finansiella anläggningstillgångar 2,2 2,4 2,7
Summa anläggningstillgångar 26,6 34,5 30,3

Varulager 28,1 32,8 32,0
Kortfristiga fordringar 227,0 236,5 205,5
Likvida medel 88,3 43,5 79,8
Summa omsättningstillgångar 343,4 312,8 317,3

Kortfristiga placeringar 0,0 0,0 0,0

Summa tillgångar 370,0 347,2 347,6

Eget Kapital och Skulder

Eget Kapital 95,8 102,0 92,1

Avsättningar 88,2 88,0 88,0

Kortfristiga skulder 186,0 157,2 167,5

Summa Eget Kapital och skulder 370,0 347,2 347,6

Marknadsutsikter och prognos

Marknaden visar en svag avmattning efter sommaren. Arbetet med att göra koncernen mer konkurrenskraftig via kostnadseffektiviseringar
och ökad fokus på kundvärdesbaserad prissättning fortsätter. Prognosen att vara ett lönsamt företag 2014 ligger fast.

Granskning

Denna delårsrapport har ej varit föremål för revisorernas granskning.

Antal aktier

Antalet aktier i bolaget är 1 111 502 st per rapportdatum.

Tidpunkter för ekonomisk redovisning

Helårsrapport för 2014 lämnas den 20/3-2015.
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Fakta om koncernen

Elajo är ett av Sveriges ledande el-, mekanik- och energiföretag med verksamhet på ett 40-tal orter 
i Sverige. Koncernen har sedan starten 1958 växt till idag närmare 1 000 anställda och omsätter
ca 1 000 MSEK. Koncernen består av fyra affärsområden, El & Energiteknik, Mekanik, Engineering samt
koncernens utbildningsbolag Etec.


