
Delårsrapport 2014/Q4 för Elajokoncernen



Betydande 
 förbättringar  
i fjärde kvartalet
• Nettoomsättning 257,9 MSEK (250,0 MSEK) 

upp 3,2 % jämfört med föregående år.

• Rörelseresultat, 1,2 MSEK (–8,2 MSEK). 

• Resultat före skatt, –0,7 MSEK (–9,8 MSEK).

• Kassaflöde från den löpande verksamheten 
42,4 MSEK (37,7 MSEK).    

20,4 miljoner kronor 
bättre för helåret
Rörelseresultatet är 20,4 MSEK bättre  
än föregående år, med ett stärkt 
kassaflöde från den löpande 
verksamheten.

• Nettoomsättning 1 017,5 MSEK (882,0 MSEK) 
upp 15,4 % jämfört med föreågende år.

• Rörelseresultat, 9,9 MSEK (–10,5 MSEK).

• Resultat före skatt, 4,3 MSEK (–14,4 MSEK).

• Kassaflöde från den löpande verksamheten 
52,6 MSEK (10,3 MSEK).

• Soliditet 22,1 % (23,5 %).

• Resultat per aktie 2,27 (–9,34).

Viktiga  händelser
• Elajo vänder negativ resultattrend och är  

åter ett lönsamt bolag, rörelseresultatet  
är 20,4 MSEK bättre än 2013.

• Utmärkande prestigeorder för El & Energi
teknik när projektet Slottsholmen i Västervik 
tecknades med PEAB, ett projekt med miljö 
och energieffektivitet i fokus.

• Elajo Mekanik har tillsammans med Elajo El &  
Energiteknik erhållit projektet Ny kylkedja till 
SKB i Oskarshamn, i samarbete med Westing
house Electric Sweden.

• ST 1 raffinaderi, nytt kundsegment för Elajo 
Mekanik, tecknar avtal om service och under
håll för cirka 60 man under våren 2015.

• Elajo etablerar sig i Östhammar med tre av sina 
affärsområden, speciell satsning görs mot kärn
kraftverket i Forsmark.

• Etec tecknar avtal med Scania AB för utbildning 
av personal inom automation för sin högauto
matiserade nya fabrik i Oskarshamn.

Elajos VD och koncernchef, Jonas Netterström, kommenterar:

Elajo åter ett lönsamt bolag 
 ”När vi nu summerar 2014 är det glädjande att 
 konstatera att vi är i linje med vår plan att åter vara 
ett lönsamt bolag. Vi har ökat vår finansiella styrka 
och har ett starkt kassaflöde. Även om vi nu visar 
positiva siffror så är vi långtifrån vårt långsiktiga 
mål. Dock var det ett viktigt delmål att under 2014 
få positiva siffror och därigenom en bekräftelse att 
vi är på rätt väg.

Bekräftelsen visar att vårt arbete med de strate
giska prioriteringar som vi lagt fast sedan förra 
året: lönsamhet, basordning, ledarskap och indivi
duell utveckling, utvecklas i önskad riktning. Detta 
arbete fortsätter under 2015 samtidigt som ett 
program är lagt för att se över vår kostnadsstruktur.

Under våren 2014 såg vi positivt på utvecklingen 
av marknaden men efter sommaren avmattades 
efterfrågan något. Därtill råder det stor prispress 
inom många upphandlingar. Elajo kommer inte att 
vara med och driva på utvecklingen med osunda 
prisnivåer.

Vi är ödmjuka inför de utmaningar som finns  
på marknaden. Men baserat på den förändrings
process som vi driver internt ser vi på 2015 med 
tillförsikt.

Vårt mål 2015 är att skapa lönsammare affärer 
då vi prioriterar lönsamhet framför volym. Där
igenom skapar vi ökat värde för våra ägare.” 
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För att möjliggöra meningsfull jämförelse med föregående år har samtliga poster i resultaträkning, balansräkning samt 
kassaflödesanalys räknats om enligt K3-regelverket.

Utdrag ur resultaträkning, MSEK 

2014 2013 2014 kv 4 2013 kv 4

Nettoomsättning 1017,5 882,0 257,9 250,0

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor  
och pågående  arbete för annans räkning

1,5 0,6 1,5 0,8

Övriga intäkter 4,8 0,7 4,5 0,2

Rörelsens intäkter 1023,9 883,4 263,9 251,0

Råvaror och förnödenheter –267,0 –173,1 –70,8 –49,7

Övriga externa kostnader –136,2 –148,9 –27,2 –45,8

Personalkostnader –591,8 –551,3 –151,3 –148,2

Avskrivningar och nedskrivningar –18,9 –20,7 –13,4 –15,5

Rörelseresultat 9,9 –10,5 1,2 –8,2

Finansiella intäkter 0,5 0,9 0,1 0,2

Finansiella kostnader –6,1 –4,8 –2,0 –1,8

Finansnetto –5,6 –3,8 –2,0 –1,6

Resultat före skatt 4,3 –14,4 –0,7 –9,8

Skatt –1,8 4,0 –0,5 0,6

Periodens resultat 2,5 –10,4 –1,3 –9,2

Resultat
Nettoomsättningen har ökat med 135,5 MSEK till 1 017,5 MSEK, (882,0). Rörelseresultatet för 2014 uppgick till 9,9 MSEK (–10,5) 
vilket motsvarar en rörelsemarginal om 1,0 % (–1,2 %). Resultatförbättringen är hänförlig till ökade volymer, andelen projekt 
med pressade marginaler är fortsatt för stor.

Investeringar
Löpande investeringar under året uppgick till 4,7 MSEK (10,4).

Utdrag ur kassaflöde, MSEK 

2014 2013 2014 kv 4 2013 kv 4

Rörelseflöde 7,8 –2,4 6,0 5,0

Förändring av rörelsekapital 44,8 12,7 36,4 32,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten 52,6 10,3 42,4 37,7

Kassaflöde från investeringsverksamheten –2,6 –11,3 –0,8 –1,4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0,0 0,0 0,0

Periodens kassaflöde 50,0 –1,0 41,6 36,3
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Likviditet
Likvida medel uppgår till 129,9 MSEK (79,8 MSEK).

Utdrag ur balansräkningen, MSEK 

2014 2013

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 4,3 5,3

Materiella anläggningstillgångar 72,6 63,1

Finansiella anläggningstillgångar 2,0 2,7

Summa anläggningstillgångar 78,9 71,0

Varulager 30,0 32,0

Kortfristiga fordringar 202,4 220,7

Likvida medel 129,9 79,8

Summa omsättningstillgångar 362,3 332,5

Kortfristiga placeringar 0,0 0,0

Summa tillgångar 441,1 403,6

Eget kapital och skulder

Eget kapital 97,4 94,9

Avsättningar 85,0 86,7

Långfristiga skulder 8,0 7,3

Kortfristiga skulder 250,8 214,6

Summa eget kapital och skulder 441,1 403,6

Marknadsutsikter och prognos
Arbetet med att göra koncernen mer konkurrenskraftig via kostnadseffektiviseringar och ökad fokus på kundvärdesbaserad 
prissättning fortsätter. För 2015 präglas marknaden utav fortsatt makroekonomisk osäkerhet. Med utgångspunkt i det effekti
viseringsarbete som pågår inom koncernen ser vi, givet att marknadsförutsättningarna inte förändras betydande, positivt på 
utvecklingen framöver.

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 kvartal 1 2015 lämnas den 15 april.
Delårsrapport för kvartal 2 2015 lämnas den 10 juli.
Delårsrapport för kvartal 3 2015 lämnas den 13 oktober.

Oskarshamn 20150225

Jonas Netterström
Verkställande direktör

Frågor besvaras av:
Jonas Netterström, VD och koncernchef, 070816 01 80
Peter Karlsson, CFO, 070523 07 03

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 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.


