
Delårsrapport för Elajokoncernen januari - september 2012

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 två affärsområden, Elteknik och Mekanik/Energi, samt Energiteknik
som kompletterande verksamhet.

                   * Nettomsättning  638,5 MSEK (738,9 MSEK)
                   * Resultat efter finansnetto -40,9 MSEK ( 24,9 MSEK)
                   * Kassaflöde från löpande den verksamheten 15,1 MSEK (- 15,9 MSEK)
                   * Soliditet 26,8% (37,3%)

Utdrag ur resultaträkningen (MSEK)

2012 2011 2011
jan-sept jan-sept helår

Nettoomsättning 638,5 738,9 996,1
Förändring av lager av produkter i arbete, 
färdiga produkter och pågående arbete för 
annans räkning 22,8 43,4 38,8
Övriga intäkter 0,3 0 2,4
Råvaror och förnödenheter -207,1 -235,1 -287,3
Övriga externa kostnader -92,4 -117,1 -159,7
Personalkostnader -380,4 -404,8 -542,8
Avskrivningar -4,9 -7,1 -10,3
Rörelseresultat -23,2 18,2 37,2
Finansnetto -17,7 6,7 6,4
Resultat efter finansnetto -40,9 24,9 43,6
Skatter -1,3 -10,5 -14,7Skatter -1,3 -10,5 -14,7
Periodens resultat -42,2 14,4 28,9

Utdrag ur balansräkningen (MSEK)

Immateriella anläggningstillgångar 14,5 9,6 14,5
Övriga anläggningstillgångar 16,4 22,4 36,0
Varulager m m 32,7 33,0 34,1
Kortfristiga fordringar 231,8 302,4 262,4
Kortfristiga placeringar, likvida medel 58,2 35,7 79,8
Summa tillgångar 353,6 403,1 426,8

Eget kapital 94,9 150,3 164,9
Avsättningar 92,0 86,0 86,3
Långfristiga skulder 0 0 0,2
Kortfristiga skulder 166,7 166,8 175,4
Summa eget kapital och skulder 353,6 403,1 426,8



Utdrag ur kassaflödesanalys (tkr)
2012 2011 2011

jan-sept jan-sept helår
Från den löpande verksamheten 15 135 -15 975 65 075

Från investeringsverksamheten 10 998 6 764 -20 088

Från finansieringsverksamheten -27 685 -24 453 -24 215

Periodens penningflöde -1 552 -33 664 20 772

Resultat

Nettoomsättningen exklusive avytttrade bolag har minskat med 6,9%.
Rörelseresultatet uppgår till en förlust på 23,2 MSEK. Resultatet har främst påverkats negativt av prispressen 
som råder på marknaden samt nedskrivningar i projekt. Åtgärder har vidtagits för att anpassa verksamheten till
den rådande marknadssituationen, vilka ingår i rörelseresultatet med ca 10 MSEK.
En genomlysning av verksamheterna pågår för att identifiera effektivitets- och kostnadsbesparande åtgärder.
Finansnettot i koncernresultatet har påverkats negativt med ca 21 MSEK till följd av avyttringen av Martin Larsson 
i Pålsboda AB.
Nedskrivning i juridisk person gjordes i årsbokslutet för 2011.

Investeringar

Koncernens totala investeringar under perioden uppgick till 3,7 MSEK (3,0 MSEK). 
Av koncernens investeringar under perioden utgör goodwill 1,8 MSEK (0 MSEK). 

Likviditet

Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgår till 58,2 MSEK (35,6 MSEK).
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgick per den 30 september till 40,0 MSEK (40,0 MSEK).
Utnyttjad checkräkningskredit uppgår till 0 MSEK (0 MSEK).

Marknadsutsikter och prognos

Marknadsutsikterna för resterande del av året är svårt att förutse, med hänsyn till det globala ekonomiska 
läget som i sin tur hämmar investeringar på våra marknader.
I och med att investeringstakten sjunker så ökar konkurrensen på entreprenadprojekt, som i sin tur
leder till  ökad prispress.

Granskning

Denna delårsrapport har ej varit föremål för revisorernas granskning.

Antal aktier

Antalet aktier i bolaget är 1 111 502 st per rapportdatum.
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Per-Eric Ericsson
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