
Delårsrapport
2019/Q2 för Elajokoncernen



Elajos VD och koncernchef, Jonas Kihlberg, kommenterar:

”Fortsatt stark tillväxt för Elajokoncernen”
”Första halvåret 2019 präglas av tillväxt och många 
nya medarbetare. Tillväxten, som är helt organisk,
landar på nästan 9 % för första halvåret. Marginalerna  
i projektverksamheten är stabila. Serviceverksamheten 
utvecklas positivt med flera nya erbjudanden. 
Exempel på erbjudanden är paketerade lösningar 
av digitala tjänster i kombination med våra traditionella 
tjänster. System One är vår plattform för nya värde-
skapande erbjudanden.

Parallellt med vår starka tillväxt har vi anställt 95 nya 
medarbetare under årets sex första månader. Vi har 
valt att förändra våra introduktionsprogram, som nu 
bland annat innehåller fler utbildningsdagar och 
möten med kollegor och nyckelpersoner på olika 
ställen i organisationen. Den omkostnadsökning vi 
har sett under året kan helt härledas till vårt förändrade 
introduktionsprogram.

El & Energiteknik har haft en fortsatt god order- 
ingång. Orderstocken motsvarar idag cirka 18 
månaders produktion för projektverksamheten, 
som står för ungefär 30 % av affärsområdets 
omsättning. Vi ser samtidigt ett fortsatt högt tryck  
i vår försäljning, med många intressanta prospekt 
som vi hoppas kunna vinna under kommande 
månader. Servicesidan fortsätter att öka sina  
marginaler, tack vare förändrad inriktning på  
försäljningen, där kundvärdet belyses på att  
tydligare sätt och där olika avtalsformer kopplas  
till uppdragen.

Mekanik har haft en god utveckling under året och 
levererar nu stabil lönsamhet med tillväxt. Order-
stocken är i balans och vi ser fortsatt utveckling 
under andra halvåret i paritet med det första. En del 
av orderingången de senaste månaderna kommer 
från våra aktiviteter i Lund och ger oss goda förut-
sättningar när vi under hösten och vintern etablerar

oss där. Vår ursprungsplan var att etablera en  
verksamhet i Lund med cirka 20 personer inom  
6-9 månader. Det ser nu ut att bli fler än vi planerat.

I vårt utvecklingsbolag Technology Solutions, där vi 
utvecklar en metod för avvattning av avloppsslam, 
har vi nu gått in i slutfasen av fullskaletester hos en 
av våra kunder. Testresultaten är lovande och vi 
kommer under hösten sätta upp organisationen för 
att ta ut vår lösning på marknaden. Vi räknar med att 
teckna våra första avtal under kommande kvartal.

Engineering har fortsatt stabil tillväxt med god  
lönsamhet på en marknad som stabiliserats. Vi  
ser att efterfrågan på våra tjänster inom kärnkrafts-
industrin är stabil de kommande åren. De aktiviteter 
som vi genomfört för att få ett verksamhetsben 
utanför kärnkraftssektorn har varit lyckosamma.  
Vi kan addera flera projekt och kunder inom nya 
segment.

Etec lider fortfarande av för höga omkostnader och 
svag efterfrågan på uppdragsutbildningar. Det har
resulterat i att vi valt att inte ta in några elever till  
YH-utbildningen med start i augusti och inte heller 
förnya vårt förordnande för samma utbildning.  
Årskurs 2 slutför sin utbildning som planerat.  
Gymnasieskolan berörs inte av beslutet.

När jag lämnar som VD för Elajo den sista augusti så 
har koncernen en stabil lönsamhet, stark kassa och 
god orderstock. De kortsiktiga målen för 2019 är 
fullt realistiska att nå och grunden finns för att fort-
sätta utveckla verksamheten mot de långsiktiga 
målen. Rekryteringen är inne i slutskedet och vi  
förväntar oss att kunna presentera Elajos nya  
koncernchef under augusti. Det är med varm hand 
jag lämnar över ansvaret att ta Elajo in i framtiden 
och fortsätta den spännande resan som påbörjats.”

Utvecklingen under
andra kvartalet 2019
• Nettoomsättning: 279,3 MSEK (255,8 MSEK), en ökning med  

9,2 % jämfört med föregående år.
• Rörelseresultat: 12,8 MSEK (11,7 MSEK)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten: 8,4 MSEK (10,8 MSEK)

Utvecklingen under  
första halvåret 2019
• Nettoomsättning: 520,8 MSEK (478,3 MSEK), en ökning med  

8,9 % jämfört med föregående år.
• Rörelseresultat: 22,8 MSEK (20,3 MSEK)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten: 23,6 MSEK (31,0 MSEK)
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Utdrag ur resultaträkning, MSEK 

2019 Q1 – Q2 2018 Q1 – Q2 2019 Q2 2018 Q2 12 mån rullande

Nettoomsättning 520,8 478,3 279,3 255,8 982,9 

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga  
varor och pågående  arbete för annans räkning – 2,2 – 0,8 – 1,7 0,1 – 0,3
Övriga intäkter 0,2 0,1 0,2 0,1 3,2 

Rörelsens intäkter 518,8 477,6 277,8 256,0 985,7 

Råvaror och förnödenheter –133,3 –141,8 – 75,0 – 80,1 – 235,4 

Övriga externa kostnader – 88,5 – 67,1 – 45,9 – 33,1 –195,8 

Personalkostnader – 265,2 – 245,7 –139,6 –129,7 – 496,3 

Avskrivningar och nedskrivningar – 9,0 – 2,6 – 4,5 –1,4 –18,0 

Rörelseresultat 22,8 20,3 12,8 11,7 40,2 

Finansiella intäkter 0,2 0,3 0,1 0,2 0,4 

Finansiella kostnader – 2,3 – 2,1 –1,1 –1,0 – 4,2 

Finansnetto – 2,2 – 1,8 – 1,1 – 0,7 – 4,0 

Resultat före skatt 20,7 18,5 11,8 11,0 36,3 

Resultat
Vi ser en god utveckling inom samtliga affärsdrivande affärsområden. El & Energiteknik ökar omsättningen mot föregående 
år och expanderar sin verksamhet i bland annat Göteborg och Norrköping. En fortsatt god utveckling av orderboken säkrar 
fortsatt tillväxt.  Affärsområde Mekanik levererar ett starkt resultat där en stor andel av intäkterna kommer från andra segment 
än kärnkraftsindustrin. Erhållna underhållsarbeten inom raffinaderibranschen diversifierar vår projektportfölj och vi har 
därmed minskat risken genom att nå fler kundsegment. Engineering fortsätter visa en stabil och lönsam utveckling på en 
marknad som sakta men säkert börjar förbereda sig på att verkställa beslutet om kärnkraftsavveckling.
  
 
Nettoomsättning och rörelseresultat per affärsområde, MSEK

2019 Q1 – Q2 2018 Q1 – Q2

Omsättning
Rörelse- 
resultat Omsättning

Rörelse- 
resultat

El & Energiteknik 399,3 19,7 375,4 19,9

Mekanik 102,5 5,4 75,9 2,6

Engineering 23,1 2,0 19,0 1,5

Etec 7,5 –1,8 7,1 – 1,2

Technology Solutions 0,0 – 0,1 – –

Moderbolaget 0,0 –1,5 0,0 – 1,1

Justering för koncerninterna poster –11,7 – 0,9 1,0 – 1,3

Summa 520,8 22,8 478,3 20,3

2019 Q2 2018 Q2

Omsättning
Rörelse- 
resultat Omsättning

Rörelse- 
resultat

El & Energiteknik 210,7 10,5 199,6 11,0

Mekanik 56,0 2,9 40,5 1,6

Engineering 14,0 1,5 12,0 1,1

Etec 3,6 – 0,9 3,8 – 0,4

Technology Solutions 0,0 0,0 – –

Moderbolaget 0,0 – 0,9 0,0 – 0,7

Justering för koncerninterna poster – 5,0 – 0,3 – 0,1 – 1,0

Summa 279,3 12,8 255,8 11,7
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Investeringar
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 9,6 MSEK (8,2 MSEK). Kassaflöde 
från investeringsverksamheten uppgick till -1,3 MSEK (- 0,7 MSEK).

Utdrag ur kassaflöde, MSEK 

2019 Q1 – Q2 2018 Q1 – Q2 2019 Q2 2018 Q2 12 mån rullande

Rörelseflöde 20,5 19,3 9,6 8,2 62,5

Förändring av rörelsekapital 3,1 11,6 – 1,2 2,5 – 8,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten 23,6 31,0 8,4 10,8 54,2

Kassaflöde från investeringsverksamheten – 3,5 – 10,4 – 1,3 – 0,7 – 25,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten – 50,0 – 5,6 – 50,0 – 5,6 – 50,0

Periodens kassaflöde – 29,9 15,0 – 42,9 4,5 – 21,3

Likviditet
Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 98,2 MSEK (119,5 MSEK).

Utdrag ur balansräkningen, MSEK 

2019 Q2 2018 Q2

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 15,3 8,7 

Materiella anläggningstillgångar 48,4 53,8 

Finansiella anläggningstillgångar 0,9 3,2 

Summa anläggningstillgångar 64,5 65,6

Varulager 15,2 18,8

Kortfristiga fordringar 193,3 202,5 

Likvida medel 98,2 119,5

Summa omsättningstillgångar 306,6 340,8

Summa tillgångar 371,2 406,4

Eget kapital och skulder

Eget kapital 71,7 96,5 

Avsättningar 79,0 82,5 

Långfristiga skulder 28,9 31,9 

Kortfristiga skulder 191,6 195,6 

Summa eget kapital och skulder 371,2 406,5

 Granskning
Denna delårsrapport har ej varit föremål för revisorernas granskning.

Tidpunkter för ekonomisk redovisning  
Rapport för kvartal 3 lämnas 2019-10-15.

Oskarshamn 2019-07-12

Jonas Kihlberg 
Verkställande direktör

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

Antal aktier  
Antalet aktier i bolaget är 1 111 502 st. per rapportdatum.
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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 cirka 850 medarbetare och 
omsätter drygt 900 MSEK. Koncernen består av fem affärsområden: El & Energiteknik,  
Mekanik, Engineering, Technology Solutions samt koncernens utbildningsbolag Etec.


