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Elajos VD och koncernchef, Jonas Kihlberg, kommenterar:

”Fortsatt högtryck under
inledningen av 2019”
”Året har inletts positivt, med ökad omsättning 
och förbättrade marginaler i samtliga affärs- 
drivande bolag. Vi ser alltfler positiva effekter från 
det strategiarbete som inleddes i början av 2017. 
Det råder fortsatt högtryck inom de branscher 
Elajo verkar och jag kan inte se att efterfrågan på 
de tjänster och produkter vi erbjuder har mattats 
av. Snarare är det en utmaning att, i högt tempo, 
förädla och anpassa vårt erbjudande med kunden 
i fokus. Vi strävar mot hållbara lösningar, där vi med 
koncernens samlade kompetens kan kombinera 
unika lösningar till våra kunder. Den redan starka 
orderboken har fyllts på ytterligare och ger för- 
utsättningar för fortsatta resultatförbättringar och 
sund tillväxt. 

Affärsområde El & Energiteknik fortsätter  
att utveckla sin affärsmodell. Vi har exempelvis 
installerat vår egenutvecklade digitala plattform 
”System One” hos 30-talet kunder och ser en 
expansion av detta innovativa affärserbjudande, 
samtidigt som vi förväntar oss ett positivt marginal- 
bidrag framöver. Projektprocessen har genomgått 
en genomlysning och vi har investerat i ett system-
stöd som möjliggör förbättrad kontroll och upp-
följning av alla projektåtaganden inom koncernen.

Affärsområde Elajo Mekanik bedriver nu ett 
projekt inom raffinaderibranschen. Vi har under 

2019 upphandlat fler liknade projekt utanför kärn-
kraftssegmentet. Det visar att vi lyckats bredda 
verksamheten och därmed minska risken med att 
var beroende av ett fåtal kunder i en bransch. Med 
den kompetens vi besitter inom affärsområdet kan 
vi erbjuda våra kunder så högkvalitativa lösningar 
som förväntas från ett innovativt och hållbarhets-
orienterat företag. 

Affärsområde Engineering fortsätter att leve-
rera lite över förväntat resultat. Utvecklingen kan 
betecknas som stabil och avvecklingen inom  
kärnkraftssegmentet talar för att det kommer att 
råda en stor efterfrågan på kompetent personal  
i många år framöver. 

Affärsområdet Technology Solutions fortsätter 
att finjustera och utveckla en metod för att avskilja 
vatten från slamprodukter i en fullskalig produktion. 
Vi är inne i en fas med intrimning och sluttester  
i verkstadsmiljö. Vi har pilottester hos kunder 
inplanerade under kommande kvartal.  Jag är 
övertygad om att vi inom kort kan lansera ett  
innovativt erbjudande, som på många sätt bidrar 
till ett lite mer hållbart samhälle.

Sammantaget är det med tillförsikt jag ser en 
fortsatt god utveckling under 2019. Vi följer vår 
strategiska plan och arbetar för kontinuerlig 
utveckling.”

Utvecklingen under
januari–mars 2019
• Nettoomsättning: 241,5 MSEK (222,5 MSEK), 

vilket är en ökning med 8,5 % jämfört med  
föregående år.

• Rörelseresultat: 10,0 MSEK (4,2 %).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten 

15,2 MSEK (20,2 MSEK).
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Utdrag ur resultaträkning, MSEK 

2019 Q1 2018 Q1
12 mån  
rullande

Nettoomsättning 241,5 222,5 959,4

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga  
varor och pågående  arbete för annans räkning –0,5 –0,9 1,5 
Övriga intäkter 0,0 0,0 3,1 

Rörelsens intäkter 241,0 221,6 963,9

Råvaror och förnödenheter –58,3 –61,8 –239,9 

Övriga externa kostnader –42,6 –34,0 –176,9 

Personalkostnader –125,6 –115,9 –486,4 

Avskrivningar och nedskrivningar –4,5 –1,2 –21,2 

Rörelseresultat 10,0 8,6 39,5 

Finansiella intäkter 0,1 0,1 0,5 

Finansiella kostnader –1,2 –1,2 –4,5 

Finansnetto –1,2 –1,1 –4,0 

Resultat före skatt 8,9 7,5 35,5 

Resultat och omsättning
Resultatutvecklingen är en effekt av att samtliga affärsdrivande bolag ökat omsättningen och rörelsemarginalen under 
kvartalet. Ett flertal gemensamma kundprojekt innebär att viss del av internförsäljningen elimineras på koncernnivå.  
Mekanik levererar ett positivt kvartal och en stor del av förklaringen ligger i projekt utanför kärnkraftssegmentet. Inom  
El & Energiteknik fortsätter debiteringsgrad och pris per timme att utvecklats i positiv riktning. Inom affärsområde Etec  
har uppdragsutbildningar från näringslivet uteblivit under kvartalet, med negativ resultatutveckling som följd. För affärs-
område Engineering ser vi en positiv utveckling och efterfrågan på kompetens inom strålskydd tenderar att öka.

Nettoomsättning och rörelseresultat per affärsområde, MSEK

2019 Q1 2018 Q1 12 mån rullande

Omsättning
Rörelse- 
resultat Omsättning

Rörelse- 
resultat Omsättning

Rörelse- 
resultat

El & Energiteknik 188,6 9,2 175,8 8,9 772,1 38,1

Mekanik 46,5 2,5 35,4 0,9 145,9 0,9

Engineering 9,1 0,5 6,9 0,3 52,4 6,2

Etec 4,0 –0,9 3,3 –0,8 16,3 –1,5

Technology Solutions 0,0 –0,1 – – 0,0 –0,2

Moderbolaget 0,0 –0,6 0,0 –0,4 21,1 –1,7

Justering för koncerninterna poster –6,7 –0,6 1,1 –0,3 27,4 –2,1

Summa 241,5 10,0 222,5 8,6 959,4 39,5

Investeringar
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 10,9 MSEK (11,1 MSEK) och  
kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till –2,2 MSEK (–9,7 MSEK).
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Utdrag ur kassaflöde, MSEK 

2019 Q1 2018 Q1
12 mån  
rullande

Rörelseflöde 10,9 11,1 61,1

Förändring av rörelsekapital 4,4 9,1 –4,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten 15,2 20,2 56,6

Kassaflöde från investeringsverksamheten –2,2 –9,7 –24,9

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0,0 –5,6

Periodens kassaflöde 13,0 10,5 26,1

Likviditet
Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 141,1 MSEK (115,0 MSEK).

Utdrag ur balansräkningen, MSEK 

2019 Q1 2018 Q1

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 15,0 9,2 

Materiella anläggningstillgångar 51,8 53,8 

Finansiella anläggningstillgångar 0,9 3,2 

Summa anläggningstillgångar 67,7 66,2 

Varulager 17,0 18,2 

Kortfristiga fordringar 180,4 227,6 

Likvida medel 141,1 115,0 

Summa omsättningstillgångar 338,5 360,9 

Summa tillgångar 406,3 427,0 

Eget kapital och skulder

Eget kapital 112,5 93,8 

Avsättningar 82,1 82,9 

Långfristiga skulder 32,0 31,9 

Kortfristiga skulder 179,6 218,4 

Summa eget kapital och skulder 406,3 427,0 

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  
Rapport för kvartal 2 lämnas 2019-07-12

Oskarshamn 2019-04-12

Jonas Kihlberg 
Verkställande direktör

Frågor besvaras av:
Jonas Kihlberg, VD och koncernchef, 070-418 41 69 
Olle Westerling, CFO, 073-085 24 41

Rapporten finns tillgänglig på www.elajo.se
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Elajo är ett av Sveriges ledande el-, mekanik- och energiföretag med verksamhet på ett  
40-tal orter i Sverige. Koncernen, som i år firar 60-årsjubileum, har sedan starten 1958 växt  
till idag cirka 850 medarbetare och omsätter drygt 900 MSEK. Koncernen består av fem 
affärsområden: El & Energiteknik, Mekanik, Engineering, Technology Solutions samt  
koncernens utbildningsbolag Etec.


