
Delårsrapport för Elajokoncernen januari - april 2013

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, El & Energiteknik och Mekanik/Engineering. 
Dessutom ingår koncernens utbildningsbolag ETEC i koncernen.

                   * Nettomsättning  246,4 MSEK (267,1 MSEK)
                   * Rörelseresultat, -18,7 MSEK (- 19,7 MSEK)
                   * Kassaflöde från löpande den ve rksamheten 12,6 MSEK (52,3 MSEK)
                   * Soliditet 24,5% (32,4 %)

Utdrag ur resultaträkningen (MSEK)

2013 2012 2012
jan-april jan-april helår

Nettoomsättning 246,4 267,9 861,4
Förändring av lager av produkter i arbete, 
färdiga produkter och pågående arbete för 
annans räkning 10,9 9,9 17
Övriga intäkter 0,1 0,2 0,4
Råvaror och förnödenheter -64,4 -94,6 -251,8
Övriga externa kostnader -47,4 -36,6 -132
Personalkostnader -162 -164,3 -507
Avskrivningar -2,3 -2,2 -7,2
Rörelseresultat -18,7 -19,7 -19,2Rörelseresultat -18,7 -19,7 -19,2
Finansnetto -1 -16,5 -18,4
Resultat efter finansnetto -19,7 -36,2 -37,6
Skatter 1,6 -0,9 3,6
Periodens resultat -18,1 -37,1 -34,0

Utdrag ur balansräkningen (MSEK)

Immateriella anläggningstillgångar 11,8 13,6 12,6
Övriga anläggningstillgångar 17 16,8 17,1
Varulager m m 32,7 31,8 33,4
Kortfristiga fordringar 193,1 204,7 208,7
Kortfristiga placeringar, likvida medel 93,1 127,8 81,8
Summa tillgångar 347,7 394,7 353,6

Eget kapital 85,1 127,8 103,2
Avsättningar 87,4 89,1 87,3
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 175,2 177,8 163,1
Summa eget kapital och skulder 347,7 394,7 353,6



Utdrag ur kassaflödesanalys (tkr)
2013 2012 2012

jan-april jan-april helår
Från den löpande verksamheten 12 598 52 307 39 449

Från investeringsverksamheten -1 358 15 961 10 663

Från finansieringsverksamheten 0 -238 -28 025

Periodens penningflöde 11 240 68 030 22 087

Resultat

Nettoomsättningen har minskat med ca 21 MSEK i huvudsak relaterat till lägre efterfrågan 
och prispress på marknaden.
Det negativa röreleseresultatet har påverkats av uppsägningskostnader för personal med
ca 2 MSEK. De åtgärder som vidtogs under hösten 2012, i form av personalneddragning och
organisationsförändringar, förväntas tidigast få full effekt under hösten 2013.

Investeringar

Koncernens totala investeringar under perioden uppgick till 1,5 MSEK (1,1 MSEK). 
Av koncernens investeringar under perioden utgör goodwill 0 MSEK (0 MSEK). 

Likviditet

Likvida medel inkl kortfristiga placeringar uppgår till 93,1 MSEK (127,8 MSEK).
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgick per den 30 april 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 svåra att förutse och varierar från ort till ort.
Vi ser en tendens till förbättrade marginaler, men det är fortfarande för tidigt att tala om ett trendbrott.
Vår bedömning är dock att en återhämtning kommer att ske under hösten, men att prisnivån fortsatt 
kommer att vara pressad.
Inom affärsområdet Mekanik/Engineering är marknadsförutsättningarna för 2013 bra och dessa 
förväntas bestå under perioden 2014-2015.
Trots den svaga inledningen och osäkra marknadsförutsättningar förväntas ett positivt operativt resultat för 2013. 

Granskning

Denna delårsrapport har ej varit föremål för revisorernas granskning.

Antal aktier

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

Oskarshamn 2013-05-31

Per-Eric Ericsson
Verkställande direktör




