
Delårsrapport för Elajokoncernen januari - september 2010

Elajo är ett av Sveriges ledande el-, mekanik- och energiföretag med verksamhet på ett 40-tal orter 
i Sverige och Norge. Koncernen har sedan starten 1958 växt till idag ca 950 anställda och omsätter
ca 1 miljard kronor. Koncernen består av två affärsområden, Elteknik och Mekanik/Energi.

                   * Nettoomsättning 653,2 MSEK (722 MSEK)
                   * Resultat efter finansnetto - 4,0 MSEK (27,1 MSEK)
                   * Kassaflöde från den löpande verksamheten -66,0 MSEK (17,9 MSEK)
                   * Soliditet 39,9% (39,6%)

Utdrag ur resultaträkningen (MSEK)

2010 2009 2009
jan-sept jan-sept helår

Nettoomsättning 653,2 722,0 998,0
Förändring av lager av produkter i arbete, 
färdiga produkter och pågående arbete för 
annans räkning 39,2 6,5 5,8
Övriga intäkter 0,6 6,4 1,6
Råvaror och förnödenheter -202,0 -219,3 -239,9
Övriga externa kostnader -105,2 -92,5 -135,6
Personalkostnader -378,1 -384,4 -570,0
Avskrivningar -9,7 -10,7 -14,5
Rörelseresultat -2,0 28,0 45,4
Finansnetto -2,0 -0,9 -0,9
Resultat efter finansnetto -4,0 27,1 44,5
Skatter -2,0 -9,7 -15,2
Periodens resultat -6,0 17,4 29,3

Utdrag ur balansräkningen (MSEK)

Immateriella anläggningstillgångar 15,4 23 21,6
Övriga anläggningstillgångar 23,4 16,4 20,8
Varulager mm 33,4 34 33,7
Kortfristiga fordringar 229,4 237,2 202,9
Kortfristiga placeringar,likvida medel 41 78,3 137,4
Summa tillgångar 342,6 388,9 416,4

Eget kapital 136,7 154,1 167,2
Avsättningar 74,9 64,9 67,8
Långfristiga skulder 0 0 0,0
Kortfristiga skulder 131,0 169,9 181,4
Summa eget kapital och skulder 342,6 388,9 416,4



Utdrag ur kassaflödesanalys (Tkr)
2010 2009 2009

jan-sept jan-sept helår
Från den löpande verksamheten -66 048 18 147 757

Från investeringsverksamheten -5 853 -7 587 -10 352

Från finansieringsverksamheten -24 453 -44 460 -91 143

Periodens penningflöde -96 354 -34 116 46 262

Investeringar

Koncernens totala investeringar under perioden uppgick till 5,8 MSEK (7,6 MSEK).
Av koncernens totala investeringar utgör 0 MSEK ( 2,4 MSEK) goodwill.

Likviditet

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgick per den 30 september till 40,0 MSEK (50,0 MSEK).
Utnyttjad checkräkningskredit uppgår till 0 MSEK (0 MSEK).

Marknadsutsikter och prognos
Marknadsläget har förbättrats för flertalet av våra enheter, prispressen inom olika områden kvarstår dock.
Vi kan konstatera att flertalet av våra enheter nu visar positiva resultat. För viss del av vår verksamhet
är efterfrågan fortfarande låg. Detta tillsammans med låg prisnivå medför att denna del fortfarande 
är förlustbringande, en förbättring av marknadsförutsättningarna förväntas under 2011.

Ett positivt resultat på koncernivå för 2010 är dock att förvänta, liksom en förbättring av
marknadsförutsättningarna under 2011, både vad gäller efterfrågan och prisbild.

Granskning

Denna delårsrapport har ej varit föremål för revisorernas granskning.

Antal aktier

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

Oskarshamn 2010-11-08

Per-Eric Ericsson
Verkställande direktör


