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Bättre resultat med ökad volym, samt anpassad kostn adsstruktur

                   * Rörelseresultat, -7,4 MSEK (-1 9,0 MSEK)

                   * Nettoomsättning 247,5 MSEK (16 7,9 MSEK)

                   * Kassaflöde från den löpande ve rksamheten -4,7 MSEK (4,5 MSEK)

                   * Soliditet 23,9 % (25,8 %)

Elajos VD och koncernchef, Jonas Netterström kommen terar: 

" Koncernen har fått en bättre start än föregående år, samtliga affärsområden fortsätter att utvecklas i
positiv riktning. Det första kvartalet är säsongsmässigt ett sämre kvartal främst relaterat till den låga aktiviteten
av service- och underhållsarbeten inom kärnkraftsindustrin. Den goda utvecklingen i orderingången har fortsatt
under första kvartalet. Målet är fortsatt att vara ett lönsamt företag under 2014. Med det i beaktande kommer 
effektiviseringsarbetet, för att stärka koncernens konkurrenskraft, intensifieras under innevarande år. Samtidigt
fortsätter resan med att förändra produktmixen mot segment med bättre lönsamhet."

Utdrag ur resultaträkning, MSEK 2014 Q1 2013 Q1 12-mån r ullande 2013 Q1-Q4

Nettoomsättning 247,5 167,9 961,7 882,0
Förändring av lager av produkter i arbete,
Nettoomsättning 247,5 167,9 961,7 882,0
Förändring av lager av produkter i arbete,
färdiga varor, och pågående arbete för
annans räkning -30,5 7,2 -48,5 -10,8
Övriga intäkter 0,1 0,1 0,7 0,7

Rörelsens intäker 217,1 175,2 913,9 872,0

Råvaror och förnödenheter -53,3 -39,4 -193,1 -179,2
Övriga externa kostnader -34,1 -35,5 -146,1 -147,5
Personalkostnader -135,3 -117,5 -563,9 -546,1

Avskrivningar och nedskrivningar -1,8 -1,8 -10,8 -10,8

Rörelseresultat -7,4 -19,0 -0,1 -11,6

Finansnetto -1,3 -0,9 -3,3 -2,9

Resultat före skatt -8,7 -19,9 -3,4 -14,5

Skatt 0,2 0,5 2,9 3,3
Periodens resultat -8,6 -19,3 -0,4 -11,2



Resultat

Nettoomsättningen har ökat med 79,6 MSEK till 247,5 MSEK, (167,9). Utav detta härrör 25 MSEK
från anpassningen till K3 regelverket. Detta har ingen resultateffekt utan kostnadsmassan ökar med motsvarande
belopp. Rörelseresultatet för de första tre månaderna uppgick till -7,4 MSEK (-19,0) vilket motsvarar en
rörelsemarginal om -3,0 % (-11,3). Resultatförbättringen är främst hänförlig till ökade volymer. Därtill
en något förbättrad bruttomarginal och lägre omkostnader relaterade till det åtgärdsprogram som 
genomfördes under 2013.

Investeringar
Löpande investeringar under perioden uppgick till 1,5 MSEK (0,8). 

Likviditet

Likvida medel inkl kortfristiga placeringar uppgår till 73,6 MSEK (85,5 MSEK).
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgick per den 31 mars till 40,0 MSEK (40,0 MSEK).
Utnyttjad checkräkningskredit uppgår till 0 MSEK (0 MSEK).

Utdrag ur kassaflöde, MSEK 2014 Q1 2013 Q1 12-mån rull ande 2013 Q1-Q4

Rörelseflöde -8,1 -23,7 13,1 -2,4
Förändring av rörelsekapital 3,4 28,1 -12,1 12,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4,7 4,5 1,1 1 0,3

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,5 -0,8 -11,9 -11,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0,0 0,0 0,0
Periodens Kassaflöde -6,2 3,6 -10,9 -1,0

Utdrag ur balansräkningen, MSEK 2014 Q1 2013 Q1 2013-1 2-31

Tillgångar

Utdrag ur balansräkningen, MSEK 2014 Q1 2013 Q1 2013-12-31

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 5,0 12,0 5,3
Materiella anläggningstillgångar 22,4 16,6 22,3
Finansiella anläggningstillgångar 2,6 0,2 2,7
Summa anläggningstillgångar 30,0 28,8 30,3

Varulager 33,5 32,8 32,0
Kortfristiga fordringar 211,9 177,7 205,5
Likvida medel 73,6 84,5 79,8
Summa omsättningstillgångar 319,1 295,0 317,3

Kortfristiga placeringar 0,0 1,0 0,0

Summa tillgångar 349,1 324,8 347,6

Eget Kapital och Skulder

Eget Kapital 83,5 83,9 92,1

Avsättningar 89,3 87,2 88,0

Kortfristiga skulder 176,2 153,8 167,5

Summa Eget Kapital och skulder 349,1 324,8 347,6



Marknadsutsikter och prognos

Vi ser effekterna av det åtgärdsprogram som genomförts för att stärka konkurrenskraften inom koncernens
affärsområden. Processen med att göra oss mer effektiva framgent fortsätter under 2014. Därtill ser vi en
måttlig återhämtning på marknaden för affärsområdet El & Energiteknik, samt en relativt god
marknad för affärsområdena Mekanik samt Engineering. Detta sammantaget  gör att vi kan se på 2014 
med tillförsikt.

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

Delårsrapport för andra kvartalet lämnas den 22/8-2014.

Oskarshamn 2014-04-22

Jonas Netterström
Verkställande direktör
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Rapporten finns tillgänglig på www.elajo.se

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.


