
Delårsrapport för Elajokoncernen januari - september 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 vuxit 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 632,0 MSEK (638 ,5 MSEK)
                   * Rörelseresultat, -2,3 MSEK (-2 3,2 MSEK)
                   * Kassaflöde från den löpande ve rksamheten -27,5 MSEK (15,1 MSEK)
                   * Soliditet 29,4% (26,8%)

Utdrag ur resultaträkningen (MSEK)

2013 2012 2012
jan-sept jan-sept helår

Nettoomsättning 632,0 638,5 861,4
Förändring av lager av produkter i arbete, 
färdiga produkter och pågående arbete för 
annans räkning -7,6 22,8 17
Övriga intäkter 0,5 0,3 0,4
Råvaror och förnödenheter -120,2 -207,1 -251,8
Övriga externa kostnader -102,2 -92,4 -132
Personalkostnader -399,7 -380,4 -507
Avskrivningar -5,1 -4,9 -7,2
Rörelseresultat -2,3 -23,2 -19,2Rörelseresultat -2,3 -23,2 -19,2
Finansnetto -2,3 -17,7 -18,4
Resultat efter finansnetto -4,6 -40,9 -37,6
Skatter 3,4 -1,3 3,6
Periodens resultat -1,2 -42,2 -34,0

Utdrag ur balansräkningen (MSEK)

Immateriella anläggningstillgångar 11,0 14,5 12,6
Övriga anläggningstillgångar 23,4 16,4 17,1
Varulager mm 32,8 32,7 33,4
Kortfristiga fordringar 236,5 231,8 208,7
Kortfristiga placeringar,likvida medel 43,5 58,2 81,8
Summa tillgångar 347,2 353,6 353,6

Eget kapital 102,0 94,9 103,2
Avsättningar 88,0 92,0 87,3
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 157,2 166,7 163,1
Summa eget kapital och skulder 347,2 353,6 353,6



Utdrag ur kassaflödesanalys (Tkr)
2013 2012 2012

jan-sept jan-sept helår
Från den löpande verksamheten -27 491 15 135 39 449

Från investeringsverksamheten -9 839 10 998 10 663

Från finansieringsverksamheten 0 -27 685 -28 025

Periodens penningflöde -37 330 -1 552 22 087

Resultat

Nettoomsättningen har minskat med 6,5 MSEK i huvudsak relaterat till lägre efterfrågan 
och prispress på elinstallationsmarknaden.
Tredje kvartalet 2013 visar ett positivt rörelseresultat och innebär en resultatförbättring både vid jämförelse
med föregående kvartal och motsvarande kvartal föregånde år.
Det negativa röreleseresultatet har påverkats av uppsägningskostnader för personal med cirka 6 MSEK.

Investeringar

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

Likviditet

Likvida medel inkl kortfristiga placeringar uppgår till 43,5 MSEK (58,2 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).
Flera stora projekt pågår under kvartal tre. På grund av större projekt och längre betalningstider
har kassaflödet påverkats negativt. Bedömningen är att kassaflödet förbättras under kommande kvartal.

Marknadsutsikter och prognosMarknadsutsikter och prognos

Vi kan konstatera via branschnyckeltal att byggkonjunkturen svagt förbättras inom flera geografiska
områden inom vårt verksamhetsområde. Vi märker detta genom att antalet förfrågningar ökar något och ser
även en tendens till något förbättrade marginaler. Trots lång ledtid från förfrågningar till projektstart bedömer
vi att en viss återhämtning kommer att ske under hösten, men att prisnivån fortsatt kommer att vara pressad.
De åtgärder som vidtogs under hösten 2012 och våren 2013, i form av personalneddragning och
organisationsförändringar förväntas få full effekt under 2014.
Inom affärsområdet Mekanik/Engineering är marknadsförutsättningarna fortsatt bra för resterande del av 2013.
Förväntningen är att den positiva resultattrenden håller i sig och att koncernen därmed uppnår ett positivt 
operativt resultat för 2013. Anledningen är effekter av pågående rationaliseringsprogram och ett förbättrat
marknadsläge.

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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