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Över 1 000 medarbetare

Över en miljard kronor
Elajo omsatte drygt 1,1 miljard  

kronor under 2015. 
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Fortsatt förbättring
Rörelseresultat fortsatte att förbättras  

under 2015. Ökningen uppgick  
till 4,9 MSEK.

Elajokoncernen hade vid 
årets slut 1 003 anställda. 
94 av dessa var kvinnor, 
vilket motsvarar 9,4 %.  
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Omsättningsutveckling
Omsättningsökningen på 88 MSEK 

under 2015 motsvarar en tillväxt  
på 8,6 %.

Två nyetableringar
Under 2015 etablerade koncernen 
verksamhet på två nya orter, i Borås  

(bilden) och Sävsjö.

Stark kassa
Trots minskat kassaflöde under  

året har Elajo en stark kassa med  
81,3 MSEK i likvida medel.

Substansvärde
Substansvärdet för Elajoaktien stärktes 
under året med 4:92 SEK och uppgick 

vid årsskiftet till 92:55 SEK.

20
14

20
15

20
13

20
12

20
11

+8
,6%

81,3 M
SEK

5

Å
R

E
T

 S
O

M
 G

Å
T

T
 

E
LA

JO
 2

0
1

5



Fortsatt resultatförbättring
trots ett svagare andra halvår
När Elajokoncernen vände utvecklingen 2014 förutspeglade jag att resan bara  
var i sin början. Och mycket riktigt – resultatet fortsatte att förbättras under 2015.  
Men omställningen tar tid och det går långsammare än väntat. 

Vårt arbete med att prioritera lönsamhet före volym är en viktig framgångs- 
faktor för Elajo och vi fortsätter på den inslagna vägen.
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Den svenska konjunkturen är stark. Det investeras 
betydande belopp i såväl byggande som infra-
struktur, vilket skapar goda förutsättningar för 
framför allt vårt affärsområde El & Energiteknik. 
Det positiva investeringsklimatet underlättar också 
för oss i vår strävan att fokusera på lönsamma  
projekt, snarare än att jaga volym. Det är grunden  
i vår omställningsprocess av Elajos basverksamhet. 
Vi söker oss till uppdrag med större teknikinnehåll: 
brand, automation, säkerhet och klimat. Här är lön-
samheten bättre än inom traditionella installations-
arbeten, dessutom finns det här möjlighet att 
erhålla långsiktiga serviceuppdrag.

Vikande kärnkraftsmarknad
2015 började bra för Elajo, med tillväxt inom  
samtliga affärsområden och en förhållandevis 
stark resultatförbättring. Under andra halvåret 
drabbades framför allt affärsområde Mekanik  
av att ett antal projekt inom kärnkraftsindustrin 
stannade upp. I en kombination av den politiska 
debatten och straffskatten på kärnkraftsproduce-
rad el fattades beslut om nedstängning av fyra 
svenska kärnkraftsreaktorer. Det här kommer 
naturligtvis att påverka Elajo på sikt, men vi vill 
definitivt vara en stark aktör även under en av- 
vecklingsfas. Med flera decenniers erfarenheter 
och kunnande i bagaget bör vi rimligtvis vara en 
intressant partner. Väl medvetna om hotbilden har 
vi sedan några år bearbetat andra branscher, som 
som kan ha nytta av vårt kunnande och kompetens. 
Process-, läkemedels- och oljeindustri samt övriga 
energisektorn är några exempel.

Två nya etableringar
Elajo har en synnerligen stark närvaro i södra  
Sverige, med etableringar på ett 40-tal orter.  
Historiskt har de allra flesta etableringarna skett 
genom förvärv av bolag, men under 2015 ny- 
etablerade vi på två orter. Den ena etableringen 
skedde i Borås, som vi betraktar som en tillväxt-
marknad med stor potential för koncernen. Den 
andra gjordes i Sävsjö, framförallt initierad av en 
mycket stor kund som vi har på orten, men också 
för att vi ser expansionsmöjligheter för oss på  
småländska höglandet. Säkerhet och automation 
är högprioriterade verksamhetsområden för  
dessa båda etableringar.

Starkare ledarskap
Med tanke på Elajos pågående omställning har 
behovet av ett starkare ledarskap blivit tydligt. 
Under 2015 startade vi vårt utvecklingsprogram  
för ledare, som inneburit att 130 chefer satts i skol-
bänken. Syftena med utbildningsinsatsen är flera. 
Dels vill vi naturligtvis stärka cheferna i deras ledar-
skap, dels vill vi skapa ”Ett Elajo”, där vi ökar sam- 
arbetet över affärsområdesgränserna. I det ligger 
naturligtvis också förbättrade möjligheter att ta 
hem intressantare affärer. Erfarenheterna från det 
första året med utvecklingsprogrammet är synner-
ligen goda. De positiva utvärderingarna visar 
också att det är väl investerade pengar och vi  
förbereder nu steg två i denna satsning.

Vi arbetar säkert – eller inte alls
Det har på det hela taget varit ett intensivt utbild-
ningsår inom koncernen. Förutom ledarskaps- 
programmet genomför vi en tvådagarsutbildning 
– Elajo Elsäkerhet – för alla yrkespersoner inom El  
& Energiteknik. Utbildningen genomförs av kon-
cernens utbildningsbolag Etec. Säkerhet och 
omtanke står högt i kurs inom koncernen, vilket  
vi ger tydligt uttryck för i vår arbetsmiljöpolicy:  
Vi arbetar säkert – eller inte alls!

Kompetens är och förblir koncernens främsta 
konkurrensmedel. Det är det vi säljer, snarare än 
produkter. Därför pågår ett arbete med kompetens- 
trappor, som med stöd av utbildning ska möjlig-
göra intern karriär för medarbetare i Elajo.

Strategin ligger fast
Visst fortsatte vi att förbättra resultatet 2015, men 
jag hade förväntat mig en större ökning. En del 
oplanerade händelser hindrade detta under andra 
halvåret, men det är inget som förändrar strategier 
eller pågående åtgärdsprogram. Vi jobbar vidare 
med lönsamhet före volym. Vi strävar fortfarande 
efter att skapa ”Ett Elajo”. Och vi kämpar vidare för 
få upp produktivitet och priser, samtidigt som vi  
håller bättre kontroll på projekten – både före, 
under och efter projekttiden. Ökad fokus på verk-
samheter inom brand, automation, säkerhet och 
klimat främjar lönsamhet och skapar eftermarknad. 
Till detta kan vi lägga ett starkare ledarskap inom 
koncernen. 

Jag avslutar med att rikta ett varmt tack till alla 
medarbetare i koncernen. Det är er förmåga att 
oftast överträffa kundernas förväntningar som lagt 
grunden till de senaste årens resultatförbättringar  
i Elajo. Slutsatsen av detta och den pågående för-
ändringsprocessen är att jag tror på en fortsatt, 
positiv utveckling under 2016.

Jonas Netterström,

VD och koncernchef
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Vision
Elajo ska vara Sveriges ledande och mest lönsamma el-, mekanik- och energiföretag.  
Med ledande menas att Elajo ska vara det mest attraktiva företaget för kunden,  
medarbetaren och ägaren.

Affärsidé
Elajo ska vara marknadens mest attraktiva affärspartner inom el, energi- och tekniklösningar 
genom att leverera tjänster och service av högsta kvalité som skapar mervärde för kunden.

Mission
”Att tjäna med förtjänst”

Med detta menas att öka våra kunders konkurrenskraft genom effektiva energilösningar och 
service i världsklass genom väl utförda tjänster som ger god lönsamhet.



Mål

Finansiella mål Beskrivning

• EBIT-marginal > 8% Elajos mål är att varje ort/plats ska vara 
lönsam och ha ett EBIT-resultat överstigande  8%.

Marknadsmål Beskrivning

• Elajo är nr 1 eller nr 2 på den verksamhet/ort   
där Elajo verkar.

• Elajo verkar aktivt för att bli en helhets- 
leverantör av energitekniklösningar.

• Servicekontrakt prioriteras framför entre- 
prenad. Nya kunder som jämnar ut säsongs-
variationer.

Elajo verkar regionalt med visionen att bli ett 
nationellt bolag och ska vara marknadsledande 
på de orter där Elajo verkar.

För att bli oberoende av konjunkturer och sväng-
ningar så strävar Elajo mot att sälja helhetskon-
cept till sina kunder.

Kundmål Beskrivning

• Elajo är i branschen förstahandsvalet för  
kunder genom sitt kundfokus och sin  
proaktivitet. 

• Elajo mäter kontinuerligt NKI (Nöjd Kund 
Index).

Elajo arbetar smartare med kunden i fokus och 
ska kontinuerligt öka värdet som tillförs kunden 
och på så sätt utvecklas Elajo.

Medarbetarmål Beskrivning

• Elajo ska vara en av Sveriges bästa arbets-
platser och attrahera nya medarbetare med 
rätt kompetens. NMI-Index (Nöjd Medarbetar 
Index) mäts årligen.

• Elajo arbetar mot en nollvision när det gäller 
arbetsplatsolyckor.

Årligen genomförs medarbetarundersökningar 
för att följa medarbetarnas åsikter och utvärde-
ring av Elajos ledarskap.

Elajo arbetar med förebyggande verksamhet för 
att nå nollvision i arbetsrelaterade skador.

Miljömål Beskrivning

• Inom Elajo är det en självklarhet att vara  
medveten om att minska företagets och  
kundernas miljöbelastning. Elajo ger alltid 
kunderna förslag på helhetslösningar som 
förbättrar ett hållbart samhälle.

Hållbarhet är en viktig del av Elajos långsiktiga 
strategi som bolaget hela tiden har fokus på, 
både internt och externt.
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Koncernorganisation

HR

El &  
Energiteknik

CFO

EtecMekanik Engineering

Elajo Invest AB

Elajokoncernen
Elajo startades 1958 och är idag ett av Sveriges 
ledande el-, mekanik- och energiföretag med över 
1 000 anställda och en omsättning överstigande 
1,1 miljard kronor. Vi har verksamhet på ett 40-tal 
orter. Huvudkontoret ligger i Oskarshamn.

Elajokoncernen består av moderbolaget Elajo 
Invest AB och dotterbolag fördelade på fyra affärs-
områden; El & Energiteknik, Mekanik, Engineering 
och Elajo Technical Education Center AB (Etec). 

Strategiskt arbetar Elajo med en decentraliserad 
beslutsfattande organisation med central styrning, 
där HR, IT och Ekonomi (CFO) är viktiga funktioner 
för styrning och support för organisationen.

Affärsområde El & Energiteknik
Elajo El & Energiteknik AB är organiserad i två 
regioner. Genom detta skapar vi möjligheter att 
öka samarbetet mellan olika orter så att vi kan ta 
till vara affärsområdets samtliga kompetenser.

Organisationen medför att vi kan erbjuda våra 
kunder ökad kundnytta, genom helhetsåtagande 
både vad gäller installationer och service inom 
områdena kraft, belysning, tele, automation, kli-
mat, data och kommunikation. Dessutom kan vi 
leverera tjänster innefattande totalåtagande/
installationssamordning, energieffektivisering och 
service/teknisk förvaltning. Separata avdelningar 
hanterar projekt från planering till driftsättning.
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Organisation
Efter de senaste årens förändringar av vår organi-
sation har vi skapat förutsättningar för att tillhanda-
hålla våra kunder ett totalt tjänsteutbud. Samtidigt 
är det viktigt att vi kan upprätthålla en hög grad av 
självständighet på våra respektive orter, för att 
utveckla våra kontakter med kunderna på det 
lokala planet.

Vi har överfört ekonomifunktionerna på bolags-
nivå till moderbolaget. Alla övergripande, gemen-
samma funktioner ligger på moderbolaget, vilket 
både innebär bättre support till dotterbolagen  
och att vi når kostnadsfördelar.

Regioncheferna inom El & Energiteknik ingår 
sedan 2015 i koncernledningen.

Certifiering
Elajo arbetar aktivt med att kvalitetssäkra och för-
bättra vår verksamhet, minska vår miljöbelastning 
samt med att uppnå en så säker arbetsmiljö som 
möjligt för våra medarbetare. Vi har kompletterat 
våra tidigare certifieringar inom kvalitet (ISO 9001: 
2008) och miljö (ISO 14001:2004) med att även bli 
tredjepartscertifierade inom arbetsmiljö genom 
OHSAS 18001:2007.

Förutom dessa övergripande certifikat så möter 
vi marknadens höga krav gällande kvalitetssäkring 
genom specifika certifieringar inom svetsning, 
brandlarm, inbrottslarm samt kyla och trycksättning.

Affärsområdena Mekanik och Engineering
Affärsområdena Mekanik och Engineering omfattar 
bolagen Elajo Mekanik AB och Elajo Engineering 
AB, där Mekanik bedriver verksamhet inom tre 
områden:
• Tillverkning
• Service och underhåll
• Projekt

Affärsområde Engineering erbjuder kvalificerade 
tjänster inom strålskyddsteknik, driftteknik och 
energi till kärnkraftsindustrin och annan process-
industri.

Affärsområde Etec
Etec är koncernens utbildningscenter, som bland 
annat driver ett modernt treårigt eltekniskt gymna-
sium. Sedan många år bedrivs ett flertal utbildningar 
även inom Yrkeshögskolan. All utbildning sker i 
nära samarbete med näringslivet och kommunen 
för att kunna tillgodose kraven på framtidens tek-
niker. Etec erbjuder också uppdragsutbildningar 
till företag i regionen.
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Produktivitet, pris och
projektprocess i fokus
El & Energiteknik är Elajos ojämförligast största affärsområde och svarar  
för två tredjedelar av koncernens omsättning. Affärsområdet försvarade  
sin marknadsandel under året, med en organisk tillväxt i paritet med 
branschgenomsnittet. Produktiviteten har ökat och timpriser har  
förbättrats, men resultatförbättringen går långsamt.

Med en omsättningstillväxt på 4 procent under 
2015 har El & Energiteknik utvecklats i linje med 
branschen som helhet. Det är en tillfredsställande 
siffra, särskilt mot bakgrund av att vi söker lönsam-
het före volym.

3 P visar vägen
För ett drygt år sedan inleddes ett förändrings- 
arbete, i syfte att förbättra affärsområdets lönsamhet. 
Det har inneburit fokusering kring framför allt tre 
områden, internt beskrivna som våra ”3 P”:
• Produktivitet
• Pris
• Projektprocess

Sakta men säkert ökar vår produktivitet. Redan 
2014 bidrog det till förbättrad lönsamhet. Vi noterar 
för 2015 att vi lyckats få ut ett bättre timpris, vilket 
också visar att lönsamhet före volym börjar få 
genomslag. För att minska riskerna hanterar vi 
numera alla projekt överstigande en viss summa  
i en särskild projektprocess, med enhetligt och 
standardiserat arbetssätt.

Ledning och organisation
I samband med att affärsområdeschefen lämnade 
sitt uppdrag under 2015 har ledarskapet för El & 
Energiteknik tagits över av koncernchef Jonas  
Netterström, som därmed har dubbla lednings-
funktioner. Samtidigt har affärsområdets två region- 
chefer knutits till koncernledningen, i syfte att få 
ännu bättre och tydligare styrning av det största 
affärsområdet.

Förändringar görs även i det finmaskiga kon-
torsnätet, med verksamhet på ett 40-tal orter i 
södra Sverige. Flera kontor samverkar numera  
i klusterliknande, större organisationer, för att 
skapa en bredare bas för det samlade erbjudandet 
och samtidigt uppnå ökad effektivitet.

Service och eftermarknad
Generellt kan sägas att affärsområdet är mitt uppe 
i en stor förändringsprocess. Det gäller dessutom  
i en traditionstyngd bransch, där aktörerna alldeles 
för länge lutat sig mot förtjänster i materialledet. 
För Elajos del betyder förändringen att vi numera, 
förutom produktivitets- och timprisförbättringar,  
i ökad utsträckning söker oss mot uppdrag som 
medger följdaffärer inom service och eftermarknad. 
De fyra områden som vi ser som särskilt intressanta 
är brand, automation, säkerhet och klimat.

Effektivare inköpsverksamhet
Under 2015 har ett arbete inletts i syfte att förbättra 
ekonomin, kopplad till koncernens inköpsverksam- 
het och då i huvudsak för El & Energiteknik. Totalt 
görs inköp för cirka 200 miljoner kronor årligen. 
Elajo vill minska antalet leverantörer, minska lager-
hållning i egen regi samt förbättra betalnings- 
tiderna. Målet med projektet är att inom en treårs-
period sänka inköpskostnaderna med 12 procent. 

I rätt riktning
Verksamheten inom El & Energiteknik har utvecklats 
i önskad riktning de senaste åren. Den nya strategin 
är implementerad och vi har fått flera kvitton på att 
vårt vägval är riktigt. Förhoppningen var att det 
skulle ge ett större, positivt genomslag i resultatet 
redan 2015, men rimligtvis kommer detta i stället 
att ske under 2016. Lönsamhet före volym fortsätter 
som ledstjärna för verksamheten, samtidigt som vi 
ökar bearbetningen på marknader där våra speci-
alistkompetenser efterfrågas.  

AFFÄRSOMRÅDE ELAJO EL & ENERGITEKNIK
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El- och Energitekniks bidrag  
till rörelseresultatet minskade  
med 0,8 MSEK under 2015.

El & Energiteknik omsatte  
731 MSEK under 2015. Det 

utgjorde 66 % av koncernens 
omsättning.

Affärsområdets omsättning ökade 
med 28 MSEK, vilket motsvarar 4 %.

-0,8 M
SEK 

+2
8 M

SEK



Den moderna konsten
kräver modern teknik
Museum Vandalorum utanför Värnamo är en framgångssaga.  
Redan fem år efter invigningen är det dags för utbyggnad.  
Elajo El & Energiteknik fick uppdraget att uföra alla elinstallationer 
i den första etappen och fick förnyat förtroende även för utbyggnaden.

I den första etappen, som blev klar 2011, byggdes 
de fem första huskropparna i Museum Vandalorum. 
Etappen hade sitt ursprung i det italienska original- 
konceptet Renzo Piano Building Workshop, som 
består av totalt 13 huskroppar. Den småländska 
satsningen har fått ett mycket varmt mottagande. 
Här arrangeras nu ett 15-tal konst- och design- 
utställningar för drygt 60 000 årliga besökare. 
Utbyggnaden med ytterligare en huskropp ger 
utrymme för en utställningshall med fokus på 
nordisk möbelkonst, en formstudio samt pro- 
duktionslokal för tillverkning av utställningar och 
platsspecifika verk. Även restaurangen byggs ut 
med plats för ytterligare 50-talet gäster. 

El, tele, data och säkerhet
Uppdraget för affärsområde El & Energiteknik i 
den första etappen omfattade samtliga installationer 
inom el, telefoni, data och säkerhet. Affärsområdet 
har allt sedan invigningen också svarat för service 
och underhåll samt utfört önskade ombyggnationer 
vid muséet.

Installerar KNX-system
Den nya etappen kommer genom El & Energitekniks 
försorg att utrustas med KNX-system. Systemet gör 
det möjligt för personalen att ha full kontroll på alla 
installationer via en touchpanel i receptionen. Här-
ifrån kan man datorstyra belysning, mörkläggning, 
ventilation och mycket annat, samtidigt som syste-
met ger omedelbar indikation om det är någon 
installation som inte fungerar som den ska.

Uppdrag som kan växa
Den nya satsningen i Museum Vandalorum är 
konstnadsberäknad till 15 miljoner kronor och är 
helt finansierad genom bidrag från partners i det 
regionala näringslivet. Den löpande verksamheten 
finansieras bland andra av Statens kulturråd, 
Region Jönköpings län och Värnamo kommun 
motsvarande cirka 30 procent av muséets ekonomi.

För den nu beslutade etappen har även Boverket 
skjutit till bidrag, vilket kan komma att resultera i 
tillkommande uppdrag för Elajo. Museet har bland 
annat tankar på att göra belysningen höj- och 
sänkbar i några av utställningshallarna samt even-
tuellt att införa system för kameraövervakning.

AFFÄRSOMRÅDE ELAJO EL & ENERGITEKNIK | FRÅN VERKSAMHETEN
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Installationen (stora bilden) i rostfritt stål, trä, spegel och textil har gjorts av konstnären Per Inge Bjørlo och visades på Vandalorum våren 2015. Den lilla bilden visar Vandalorums  

byggnader – som nu ska kompletteras – inspirerade av den världsberömde italienska arkitekten Renzo Pianos skisser.



AFFÄRSOMRÅDE ELAJO MEKANIK 

Flera stora uppdrag för
svenska kärnkraftverk
För affärsområde Mekanik präglades 2015 av ett par omfattande uppdrag 
i samband med planerade avställningar på två svenska kärnkraftverk. 
Samtidigt fortsätter affärsområdet att söka nya kunder och uppdrag  
i andra processindustrier, inte minst med tanke på förestående,  
minskade uppdragsvolymer vid kärnkraftverken.

Affärsområde Mekanik är, och har länge varit, 
starkt beroende av uppdrag från kärnkrafts- 
industrin. Under 2015 fattades beslut om av- 
ställning, förtida avveckling och kommande 
avvecklingar av reaktorer i Oskarshamn och  
Ringhals. Elajo räknar med betydande uppdrags-
volymer även under en avvecklingsfas, men för- 
utspår en viss volymnedgång de närmaste två  
åren för affärsområde Mekanik.

170 personer i arbete
Under 2015 hade affärsområde Mekanik två 
mycket stora uppdrag i Ringhals samt Oskars-
hamn. Ytterligare ett stort uppdrag var generator-
bytet i Forsmark. I samband med den årliga revisio-
nen vid Ringhals sysselsatte Mekanik 110 personer, 
där det huvudsakligen handlade om uppgradering 
av rörsystemen vid anläggningen.

För uppgraderingen av Oskarshamn II syssel-
satte affärsområde Mekanik ett 60-tal personer 
under en del av året. Ägarna fattade dock beslut 
att avbryta uppgraderingen och inte återstarta 
reaktorn, mot bakgrund av den sviktande lön- 
samheten för kärnkraftsproducerad el, innan 
uppgraderingen var helt avslutad.

Tillverkning, service och projekt
Affärsområdet erbjuder tjänster inom tre  
kompetenser:
• Tillverkning
• Service och underhåll
• Projekt

Tillverkning sker vid de 5 000 kvadratmeter 
stora och moderna anläggningarna i Oskarshamn. 
Här tillverkas skräddarsydda, kundorderstyrda 
produkter i aluminium, kolstål, rostfritt och andra 
höglegerade material. Den kompletta maskin- 

parken – med hög kapacitet – möjliggör korta  
leveranstider, hög kvalitet och konkurrenskraftig 
prisbild. Bland de största kunderna för verkstads-
produktionen kan nämnas SKB, Camfil och batteri-
tillverkaren Saft i Oskarshamn.

Fortsatt kassettproduktion
I en nyuppförd verkstad i Oskarshamn tillverkar 
affärsområde Mekanik kassetter för mellanlagring 
av uttjänt kärnbränsle åt SKB. Produktionstakten  
ligger på 50 kassetter per år och ordern löper fram 
till 2019. Affärsområdet har option på tillverkning 
av ytterligare 500 kassetter därefter. Det är rigorösa 
kvalitets- och säkerhetskrav som ligger bakom 
byggandet av denna specialverkstad i Oskarshamn. 
Kassettproduktionen sysselsätter sex personer. 

Service och underhåll
Affärsområde Mekaniks kontakter med och upp-
drag från svensk kärnkraftsindustri sträcker sig 
långt tillbaka i tiden. Service och underhåll har 
utförts ända sedan 1969, vilket gjort Elajo till en 
pålitlig och uppskattad partner. 

De största uppdragen kommer i samband  
med de årliga, planerade revisionerna vid kärnkraft- 
verken då förebyggande underhåll och reparationer 
ska utföras, liksom bränslebytarservice.

Kärnkraftsindustrin är också stor beställare för 
verksamhetsgrenen Projekt. Här är våra uppdrags-
givare stora aktörer som Alstom, Areva, Siemens 
och Westinghouse. För projekt får affärsområdet 
också uppdrag från andra processindustrier som 
raffinaderier och petrokemiska industrier. Andra 
uppdragsgivare är cement-, pappers-, massa- och 
fordonsindustrin.  
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Det sammanvägda bidraget till rörelseresultatet, 
för affärsområdena Mekanik och Engineering, 

minskade med 7,7 MSEK under 2015.

Affärsområdena Mekanik och  
Engineering omsatte tillsammans  

360 MSEK under 2015. Det utgjorde 
33 % av koncernens omsättning.

De båda affärsområdenas  
omsättning ökade med 60 MSEK,  

vilket motsvarar 20 %. 
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Elajo uppgraderar
kylkedja i Oskarshamn
Under hösten 2015 fick Elajo ett stort uppdrag från Svensk  
Kärnbränslehantering AB (SKB). Kylkedjan för mellanlagring  
av uttjänt kärnbränsle vid Clab i Oskarshamn ska byggas ut,  
vilket ger ett flerårigt uppdrag för två av koncernens affärs- 
områden – Mekanik samt El- och Energiteknik.

Elajo har under många år utfört större uppdrag åt 
den svenska kärntekniska industrin. När Westing-
house Electric Sweden fick huvudansvaret för att 
bygga ut kylkedjan vid Clab hamnade en betydande 
del av uppdraget hos Elajo. 

30-tal anställda
Elajos utmanande uppdrag på Clab, Simpevarp, 
handlar bland annat om en omfattande rör- och 
komponentinstallation, som Mekanik ansvarar för. 
För El & Energiteknik handlar det om betydande 
el- och instrumentinstallationer. Under ett par års 
tid kommer ett 30-tal medarbetare att vara enga-
gerade i uppgraderingsprojektet. 

Samarbete mellan affärsområden
Uppdraget på Clab är samtidigt ett bra exempel 
på vad koncernen eftersträvar, nämligen ökat  
samarbete över affärsområdesgränserna för att 
kunna lämna mer kompletta erbjudanden till kun-
der. Redan 2014 fick för övrigt Elajo Mekanik det 
prestigefyllda uppdraget att leverera drygt 
300 specialkassetter för mellanlagring av uttjänt 

kärnbränsle till SKB – kassetter som utgör en 
väsentlig del i den nu aktuella kylkedjan.

Värme och radioaktivitet
Frågan om slutförvaring av kärnbränsle är ännu 
inte definitivt löst i Sverige. Efter cirka fem år är 
kärnbränsle uttjänt, men det avger fortfarande 
såväl radioaktivitet och restvärme. Därför måste 
det kylas ned. Mellanlagringen sker cirka 30 meter 
ner i berget, i djupa bassänger, täckta med åtta 
meter vatten. Där kyls bränslet och skärmningen 
strålas av, innan bränslet kan kapslas in och distri-
bueras för slutförvar.

Behöver byggas ut
I väntan på att frågan om slutförvar blir löst måste 
Clab se till att ha den kapacitet som behövs för 
mellanlagringen. Behovet ökar successivt. I nu- 
läget mellanlagras cirka 6 000 ton använt kärn-
bränsle vid Clab, under ständig övervakning och 
kontroll. SKB har ansökt om tillstånd att få lagra 
upp till 11 000 ton, som en gardering innan slut- 
förvarsfrågan fått sin lösning.  

AFFÄRSOMRÅDE ELAJO MEKANIK | FRÅN VERKSAMHETEN
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Elajos spetskompetens 
säkrar kärnkraftverken
Svenska kärnkraftverk är de främsta uppdragsgivarna till Elajos affärsområde 
Engineering. Under det snart 40-åriga samarbetet har affärsområdet utvecklat 
spetskompetens inom framför allt strålskydd. Närbesläktade tjänster som brand-
skydd och arbetsmiljö samt utbildning ingår också i Engineerings erbjudande, 
till såväl kärnkraftverk som andra branscher.

Affärsområdet har ett 25-tal egna specialister,  
men också tillgång till ett 100-tal behovsanställda 
konsulter. Uppdragen toppas under kärnkraft- 
verkens avställningsperioder, när bränsle ska bytas 
och alla systemen ska öppnas. Våra strålskydds- 
experter mäter och detekterar förekomsten av 
strålning och säkerställer personlig skyddsnivå 
och utrustning så att personal inte ska utsättas för 
oönskad stråldos. Allt för att arbetet ska kunna 
utföras med största möjliga säkerhet.

Inspektion med fiberoptik
Kärnkraftsdrift är, som alla vet, förenad med risker. 
Säkerhetsnivåerna är synnerligen höga och affärs-
området strävar ständigt efter att bidra med ännu 
mer kvalitet i arbetet. Ett exempel är affärsområdets 
nyutvecklade metod ”Rent system”, där Engineerings 
tekniker inspekterar kärnkraftverkens utrustning 
och system med hjälp av fiberoptik. Metoden  
testades under 2015 vid Forsmark med gott resultat. 
”Rent system” kan även komma till användning för 
andra branscher med känslig produktion – som 
läkemedels- och livsmedelsindustrier – där man  
är extra angelägen om att upptäcka oönskade 
förekomster.

Även utbildning
Förutom att delta i själva utförandet av strålskydds-
arbete har Engineering en växande utbildnings-
verksamhet i ämnet. Det handlar dels om att 
genomföra de kravställda utbildningar som  
fordras för tillträde till kärnkraftsanläggningar,  
dels riktade arbetsledarutbildningar. Affärsområdet 
genomför också intern utbildning till strålskydds- 
tekniker/-ingenjörer. Den interna utbildningen har 
möjliggjort att affärsområdet i dagsläget förfogar 

över ett betydande antal medarbetare med denna 
utbildning.

Största uppdraget i Oskarshamn
Affärsområdets största uppdrag finns vid kärnkraft-
verket i Oskarshamn, men är även representerat  
på Ringhals, Forsmark, Studsvik och Svafo. Affärs-
området har även betydande uppdrag för SKB vid 
deras anläggning CLAB i Oskarshamn, som svarar 
för mellanlagring av uttjänt kärnbränsle.

Den aviserade produktionsminskningen vid 
svenska kärnkraftverk kommer på sikt att påverka 
affärsområdets uppdragsvolym, men knappast 
under själva avvecklingsfasen, då säkerhetsarbetet 
kommer att vara lika högt prioriterat.

Även svenska värmekraftverk köper tjänster från 
affärsområdet. Som exempel kan nämnas Värta-
verken i Stockholm, där Engineering förstärker 
den ordinarie styrkan av drifttekniker under drift- 
och eldningssäsongen.

Brandskydd och arbetsmiljö
Med den tydliga inriktning som affärsområdet  
har på säkerhet – även i en vidare bemärkelse – har 
såväl kärnkraftsindustri som andra branscher efter-
frågat konsult- och utbildningsinsatser inom när-
liggande områden som brandskydd och arbetsmiljö. 

Affärsområdet har egna brandtekniker och 
20-talet utbildade industribrandmän, som hjälper 
kunderna. På motsvarande sätt har affärsområdets 
arbetsmiljötekniker uppdrag med både konven-
tionellt arbetsmiljöarbete, men även uppdrag  
där kompetens inom kärnkraftsindustrin bedöms 
särskilt värdefull.

AFFÄRSOMRÅDE ELAJO ENGINEERING
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De båda affärsområdenas  
omsättning ökade med 60 MSEK,  

vilket motsvarar 20 %.
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Affärsområdena Engineering  
och Mekanik omsatte tillsammans 

360 MSEK under 2015. Det utgjorde 
33 % av koncernens omsättning.

Det sammanvägda bidraget till rörelseresultatet, 
för affärsområdena Engineering och Mekanik, 

minskade med 7,7 MSEK under 2015.
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”Rent system” från Elajo
hittar alla oönskade partiklar

AFFÄRSOMRÅDE ELAJO ENGINEERING | FRÅN VERKSAMHETEN

När processindustrier i allmänhet och kärnkraftverk i synnerhet genomför sina 
årliga revisioner, är det en hel del material som ska bytas ut, eller repareras. 
Under drift sker nämligen slitage i olika former, vilket gör sanering till ett viktigt 
inslag i revisionsuppdraget. Allt oönskat ska ut ur systemet.

Saneringsarbetet dokumenteras och redovisas 
innan systemet startas upp igen, men är egentligen 
ingen hundraprocentig garanti för att allt är rent.

Med hjälp av fiberoptik kan även de mest kom-
plexa rörsystemen undersökas och oönskade  
partiklar upptäckas. Detta är av största vikt, eftersom 
även små kvarglömda eller annars oupptäckta par-
tiklar kan ställa till med stor skada. De kan exempel- 
vis förorsaka lägre kapacitet i processen eller i 
yttersta nödfall även innebära ett stopp.

 Forsmark blev först
Elajo Engineering har successivt utvecklat sin 
arbetsmetod, inte minst genom utbildning av de 
medarbetare som utför kontrollarbetet. Det var  
i samband med 2015 års revisioner på Forsmark 
som Elajo för första gången hade personal på 
plats som jobbade med den vidareutvecklade  
versionen av ”Rent system”.

Efter redovisningen av resultatet fick Elajo 
mycket positiv kritik av beställaren. Vår egen 
utbildning har gett oss en fördel på marknaden, 

där engagerade och kunniga medarbetare utvecklas 
tillsammans med beställaren.  

Även andra industrier
Elajos flera decennier långa samarbete med de 
svenska kärnkraftverken har byggt upp en unik 
kompetensnivå i koncernen. Det är mot den bak-
grunden man ska se tillkomsten av ”Rent system”. 
Men metoden för att förfina systemen vid revisioner 
kommer att erbjudas även andra processindustrier, 
speciellt sådana som har extremt höga renlighets- 
och kvalitetskrav. Läkemedels- och livsmedels- 
industrin är ett par exempel.

Redan vid tillverkningen
Erfarenheterna av ”Rent system” är så intressanta 
att Elajo kommer att ”flytta hem” systemet även till 
sin egen verkstad i Oskarshamn. Här kan vi utföra 
fiberoptisk avsyning av rör med mera redan vid vår 
egen konstruktionstillverkning och garantera att 
material som levereras är helt rent. Det gör, om 
möjligt, Elajo till en ännu intressantare samarbets-
partner för krävande uppdragsgivare.
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Rekordår för externa uppdrag
– men intagningar stoppades
Aldrig tidigare har Etec (Elajo Technical Education Center) haft så stora  
beställningar på extern utbildning som under 2015. Glädjen begränsades  
dock av att Myndigheten för yrkeshögskolan mycket överraskande sade nej  
till fortsatt intagning till två av de tre yrkeshögskoleutbildningar som Etec  
drivit – med framgång – sedan flera år tillbaka.

Det var i början av 2015 som beskedet kom från 
Myndigheten för yrkeshögskolan: Etec får inte 
göra nya intagningar under året till Automations- 
ingenjör samt Elkonstruktör för Europamarknaden. 
Som motiv för beslutet angav myndigheten att 
antagningskraven inte var tillräckligt höga.

Såväl Etec som det samverkande näringslivet 
blev tagna på sängen av beslutet. En protest- 
skrivelse med vädjan om omprövning av beslutet 
undertecknades av en lång rad företagsledare  
i regionen, andra intressenter samt länsstyrelsen, 
men myndigheten lät sig inte påverkas.

Tillbaka 2016
De båda ”förlorade” utbildningarna kommer dock 
tillbaka 2016. Dessutom kommer de att kompletteras 
med en drygt ettårig utbildning till Elkraftsingenjör. 
Tyvärr kommer den förlorade rekryteringen 2015 
att påverka utbildningsvolymen på Etec under de 
närmaste två åren. 

Dubbelt så många sökande
Grunden för Etec, gymnasieskolan, fortsätter  
med oförminskad styrka. Under 2015 rekryterades 
25 nya elever. I vanlig ordning var antalet sökande 
ungefär dubbelt så stort, men Etec väljer att anta 
elever som bedöms ha de bästa förutsättningarna 
för att klara av den krävande utbildningen. 

En skolutvecklare, tillika biträdande rektor, har 
rekryterats i syfte att lyfta Etecs pedagogiska fokus. 
Det innebär att eleverna blir mer delaktiga i under-
visningens upplägg. Det betyder färre prov och 
mer löpande bedömning från lärarna. Etecs 
grundsyn är att eleverna inte är här för att skolan 
ska kontrollera vad de kan – de är här för att lära.

Bra samarbete med näringslivet
Etec startade sin verksamhet 2002, främst i syfte att 
garantera Elajos rekrytering av välutbildade el- 

och energitekniker. Att Elajo inte kunde ta emot 
samtliga nyutexaminerade varje år var uppenbart. 
Därför engagerades det omgivande näringslivet 
redan från start. Nätverket består numera av drygt 
100-talet företag, som på olika sätt ges möjlighet 
att påverka utbildningens innehåll. Bland annat 
genom ett utvecklingsråd med 16 representanter, 
som träffas fyra gånger per år. De allra flesta före- 
tagen erbjuder dessutom värdefulla praktikplatser 
för Etec-elever – ett samarbete som skapar dubbel 
glädje och nytta. 

 Rekord för uppdragsutbildning
2015 blev ett rekordår för Etecs uppdragsutbildning, 
som under året omsatte drygt fem miljoner kronor. 
Det största uppdraget var för Scania och dess  
personal i den nya fabriken för hyttillverkning,  
som byggs i Oskarshamn (se separat artikel). Elajo-
koncernen är också en betydande uppdragsgivare. 
Under året har koncernen köpt cirka 300 utbild-
ningsdagar, bland annat för kursen ”Elsäkerhet”, 
med samtliga montörer och platschefer i skol- 
bänken. 

Mässa och öppet hus
Intresset för Etec visas på många sätt, både från 
blivande elever och från näringslivet. Årligen 
arrangeras ”öppet hus”, där intresserade ung- 
domar får möjlighet att besöka skolan, träffa lärare 
och elever och skaffa sig en uppfattning om deras 
framtida studiemiljö.

För näringslivet ordnar Etec årligen – tillsammans 
med ÅF och Rejlers – en automationsmässa. Mäss-
san har i ett par omgångar behövt flytta till nya och 
större lokaler, eftersom både utställare och besökare 
från det regionala näringslivet blir fler och fler.

AFFÄRSOMRÅDE ELAJO TECHNICAL EDUCATION CENTER
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Etecs bidrag till rörelseresultatet  
minskade med 0,7 MSEK under 2015.

Etec omsatte 19 MSEK under  
2015. Det utgjorde knappt 2 %  

av koncernens omsättning.
Affärsområdets omsättning ökade 
med 1 MSEK, vilket motsvarar 6 %.
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Största uppdraget hittills
när Etec utbildar Scania
Scania är mitt uppe i en miljardinvestering i Oskarshamn – den största  
investeringen hittills på 2000-talet. Merparten av investeringen avser en hel- 
automatiserad karossverkstad. Med robotar och ny teknikplattform ställs stora 
krav på utbildning av alla som ska arbeta i den nya anläggningen. Delar av  
uppdraget gick till Elajos utbildningsbolag Etec.

Uppdragsutbildningen för Scania är den enskilt 
största för Etec någonsin. De inledande diskussio-
nerna med Scania kring projektet hölls på för- 
sommaren 2014. 

– Vi hade konstaterat att det kommer att ställas 
nya och högre krav på alla som ska arbeta i den 
nya anläggningen, där vårt mål är att bygga världens 
bästa lastbilshytt. Vi står inför ett omfattande teknik- 
skifte, som förutsätter kompetensutveckling i fråga 
om såväl teknik som ledarskap, säger Elisabeth 
Hedström, som är ansvarig för kompetensutveckling 
vid Scania Oskarshamn.

Tekniker och produktionspersonal
Den helt robotiserade karossverkstaden bygger på 
ett nytt verktyg från Siemens, benämnt TIA Portal.

– Verktyget var så nytt att det inte ens fanns 
användarmanualer för det när vi skulle börja skapa 
utbildningsmaterialet. Det var en utmaning som 
hette duga. Men eftersom vi redan ligger långt 
framme med vår egen utbildning inom automations- 
området klarade vi det, säger Johan Petersson, Etec.

Uppdraget för Etecs del var att svara för utbild-
ningen av tekniker och produktionspersonal i den 
nya anläggningen.

Fyra delkurser
I Etecs regi har det sedan hösten 2014 genomförts 
utbildningar inom olika ämnesområden, baserat 
på de yrkesroller som Scaniamedarbetarna hade. 
Utbildningarna har skräddarsytts, i högt tempo 
dessutom. 

Många av deltagarna har fått sin grundutbild-
ning på Etec och rekryterats till Scania.

Under 20-talet dagar utbildades teknikerna 
inom fyra olika områden: Programmering, Säkerhet, 
Service och konfigurering samt Operatörspaneler.

För produktionspersonalen, ett 40-tal med- 
arbetare, genomfördes motsvarande utbildning 
inom följande fyra områden: Cylindern som aktua-
tor, Elmotorn som aktuator, Grundläggande 
maskinsäkerhet samt Automation och Industriellt IT.

Högt betyg till Etec
Vetgiriga och förväntansfulla kursdeltagare och 
bra utbildningsmaterial och lärare är en bra kom-
bination. 

– Ja, vi fick väldigt bra betyg i utvärderingarna. 
Det känns både roligt och stimulerande. Det är 
samtidigt ett bevis på att Etec ligger långt framme. 
Både med vår kompetens och vår förmåga att dela 
med oss av den, konstaterar Johan Petersson på 
Etec.

AFFÄRSOMRÅDE ELAJO TECHNICAL EDUCATION CENTER | FRÅN VERKSAMHETEN
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Ledarskapet i fokus för
utbildningssatsning 2015
I den nya strategi som Elajo arbetar efter sedan ett par år – baserad  
på Lönsamhet, Basordning, Ledarskap och Individuell utveckling – har  
behovet av ett stärkt ledarskap identifierats. Under 2015 gick koncernen  
från ord till handling. Ett 100-tal av koncernens ledare har deltagit i ett  
nykomponerat utvecklingsprogram.

Året kan på det hela taget kännetecknas som  
synnerligen utbildningsintensivt för koncernen, 
där utvecklingsprogrammet för ledare har varit  
det tyngsta inslaget. Genom programmet vill kon-
cernen dels höja ledarnas kompetens generellt, 
dels rusta dem med olika verktyg som ger stöd  
i ledarskapet. Under utbildningsdagarna får de 
dessutom utbildning i arbetsmiljö- och ekonomi-
frågor. I programmet ingår även ett personlig- 
hetstest. 

Fyra dagar
Utvecklingsprogrammet genomförs under två 
plus två dagar, med en månads mellanrum. Under 
mellantiden är det upp till ledarna att reflektera 
över intrycken från det första passet och sedan 
rapportera om konkreta exempel på hur de tilläm-
pat sina nya kunskaper vid det andra passet. 
Genomgående gäller att 2015 års kull givit pro-
grammet mycket gott betyg i de utvärderingar 
som genomförts.

Interna verktyg
Ett viktigt inslag i utvecklingsprogrammet är att 
utbilda ledarna på Elajo i coachande samtal samt 
förändringsledarskap.

Som ett stöd för både ledare och medarbetare 
har Elajo tagit fram internetbaserade guider. I med- 
arbetarguiden samlas all relevant information för 
anställningen i Elajo. För ledarna finns ytterligare 
en guide med information, processer tips och råd 
som riktar sig direkt till ledarna. Under utbildnings-
dagarna har deltagarna fått utforska verktygen.

Ledarsatsning fortsätter
Utvecklingsprogrammet för ledare fortsätter med 
ytterligare ett 50-tal ledare under 2016. Stärkta av 
gensvaret är avsikten att ledarutvecklingen ska 
återfinnas permanent i koncernens HR-arbete.

Ledarforum 
I samma anda som utvecklingsprogrammet – att 
stärka ledarskapet – genomförde Elajo under 2015 
för första gången ett Ledarforum. Ett 50-tal ledare 
från de olika affärsområdena samlades under hösten 
under två dagar på temat ”Det är vi som ska göra 
det”. Syftet är att få koncernens ledare att tänka  
i nya banor, öka samarbetet sinsemellan och för-
bättra ledarskapet. På så sätt ökar möjligheterna 
att skapa och agera som Ett Elajo. Flera framgångs- 
rika ledare intervjuades på scen för att inspirera de 
andra deltagarna. 

Fler utbildningar
Vid sidan om nämnda satsningar på ledarskapet 
har koncernen också genomfört en egen, skräddar- 
sydd utbildning för 150 yrkesverksamma inom El-  
& Energiteknik. Utbildningen heter Elajo Elsäkerhet 
och leds av Etec. Medarbetarna utbildas under två 
dagar och fortsätter under 2016 med ytterligare 
300 deltagare.

Utbildningssatsningar har även genomförts 
inom arbetsmiljöområdet samt implementering  
av projektprocessen.       

H
R

HR
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En av flera chefsgrupper som deltar i Elajos utvecklingsprogram för ledare. I trappan uppifrån: Emilia Magnusson, El & Energiteknik, Chanon Chaichaowarat, Engineering, Sandy 

Erskine, Mekanik, Peter Bråhn, El & Energiteknik, August Blom, El & Energiteknik, Martin Håkansson, El & Energiteknik, och Andreas Sköld, El & Energiteknik. Framför trappan,  

från vänster Andreas Johansson, Mekanik, och Andreas Eriksson Arnqvist, El & Energiteknik. 
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Nominering av kandidater sker av medarbetare 
inom koncernen och det slutliga valet står koncern- 
ledningen i Elajo Invest för. 

Johan Petersson berättar att han var helt ove-
tande om vad som komma skulle, när han ombads 
komma till ett möte i Växjö en kväll under hösten.

– Jag var väldigt upptagen med uppdrags- 
utbildningen för Scania just då och undrade om 
det verkligen var nödvändigt att åka till det där 
mötet.

Men ledningen stod på sig och det var en mäkta 
stolt Johan Petersson som mottog utmärkelsen 
under Elajos Ledarforum.

Dela med sig av kunskaper
Johan Petersson utbildade sig till telereparatör  
i Kalmar och fick sin första anställning på Arla, som 
svagströmselektriker. Karriären gick vidare genom 
olika utbildningsföretag och konsultföretag som 
Lernia och Benima innan han knöts till Etec när 
Yrkeshögskolan startade 2006. Att utbilda och 
dela med sig av kunskaper har han även ägnat sig 
åt på fritiden, bland annat som tränare av olika 
pojklag inom Kalmar HC.

Utvecklat samarbetet med Scania
I sin motivering till Årets Elajoan 2015 har koncern-
ledningen framför allt betonat Johans engagemang 
i samarbetet mellan Etec och Scania.

– Ja, det är ju ett omfattande projekt, men också 
väldigt roligt. Inte minst tack vare de höga betyg 
som deltagarna lämnade i sina utvärderingar, 
säger Årets Elajoan.

Motiveringen
Så här lyder motiveringen till utnämningen av 
Johan Petersson:

”Johan har en viktig roll i Elajos affärsrelation till 
Scania. Han har på ett otroligt hängivet vis skapat, 
utvecklat och drivit utbildning inom den absolut 
senaste tekniken. Detta har han gjort på ett mycket 
framgångsrikt vis med fokus på det bästa för såväl 
kunden som för Etec och Elajo, vilket lett till ett fort-
satt förtroende från Scania och stärkta affärsrelationer 
mellan Scania och Elajokoncernen.

 Johan bidrar till att varumärkena Elajo och Etec, 
i en ytterligare dimension, förknippas med hög och 
modern kompetens. Han brinner för sitt arbete, är 
uppskattad av såväl kunder, elever, kollegor som 
ledning och är en given Årets Elajoan.”

Johan utsedd
till ”Årets Elajoan”
Ända sedan 1979 har Elajo årligen utsett en medarbetare till Årets Elajoan.  
Den hedervärda utmärkelsen för 2015 gick till Johan Petersson på Etec.



Fem år i sammandrag

(MSEK)     
    
  2015 2014 2013 2012* 2011*
Resultatposter       
Fakturering 1 106,4  1 017,5  882,0  861,4  996,1 
Rörelseresultat 14,8  9,9  –10,5  –19,2  37,2 
Resultat efter finansiella poster 10,8  4,3  –14,4  –37,6  43,6 
Årets resultat 7,7  2,5  –10,4 –34,0  28,9 

Balansposter      
Anläggningstillgångar 73,1  78,9  71,0  29,7  50,6 
Övriga omsättningstillgångar 275,7  232,3 252,7 243,0  317,4 
Likvida medel 81,3  129,9  79,8  80,9  58,8 
Eget kapital 102,9  97,4  94,9  103,2  164,9 
Avsättningar 82,8  85,0  86,7  87,3  86,3 
Långfristiga skulder 37,3 41,8  36,5 0,0  0,2 
Kortfristiga skulder 207,1  216,9 178,1 163,1  175,4 
Totalt kapital 430,1  441,1  403,6  353,6  426,8 
Sysselsatt kapital 243,7  245,2  219,1  184,3  240,5 

Övrigt      
Medeltal antal anställda 1 057 996 963 938 1 042
Lönekostnader 448,8  414,5  392,5  366,4  388,7 

Investeringar      
Fastigheter 1,1 1,9 7,7 0,0 0,0
Maskiner och inventarier 3,2  2,8 2,7  3,4  5,4 

Relationstal      
Vinstmarginal, % 1,4 1,0 –1,1 –1,5 4,7
Avkastning på totalt kapital, % 3,5 2,5 –2,5 –3,2 11,3
Avkastning på sysselsatt kapital, % 6,2 4,3 –4,8 –6,0 19,5
Avkastning på eget kapital, % 7,7 2,6 –10,5 –25,3 17,8
Kapitalomsättningshastighet, ggr 2,5 2,4 2,3 2,2 2,4
Soliditet, % 23,9 22,1 23,5 29,2 38,6
Räntetäckningsgrad, ggr 3,5 1,7 –2,0 –0,5 13,9
Tillväxt i fakturering, % 8,7 15,4 2,4 –13,7 2,9

Elajoaktien     
Substansvärde*, kr 92,55 87,63 85,35 92,85 148,30
Resultat per aktie *, kr 6,92 2,27 –9,34 –30,56 26,00
Föreslagen utdelning per aktie **, kr 4,00  2,00  0,00 0,00 25,00
* Jämförelsetalen för åren 2011–2012 har inte räknats om enligt K3.
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Elajoaktien

Antal Aktieägare % Antal aktier Aktier %

Aktieinnehav

1–200 68 45,3 % 7 151 0,6 %

201–1 000 23 15,3 % 11 501 1,0 %

1 001–2 000 3 2,0 % 3 970 0,4 %

2 001–5 000 1 0,7 % 3 420 0,3 %

5 001–100 000 4 2,7 % 171 187 15,4 %

100 001– 2 1,3 % 770 249 69,3 %

Svenska förvaltare 49 32,7 % 144 024 13,0 %

Totalt 150 100,0 % 1 111 502 100,0 %

Antal aktier Aktiekapital

Aktiekapitalets utveckling

År

1981 50 000 2,5 MSEK

1983 300 000 15,0 MSEK

1984 400 000 20,0 MSEK

1995 468 251 23,4 MSEK

1999 1 011 502 50,6 MSEK

2000 1 111 502 55,6 MSEK

Antal aktier Innehav % Röster Röster %

Största aktieägare

Familjen Josefsson 444 958 40,0 % 2 469 940 78,8 %

Imtech Elteknik AB 418 230 37,6 % 418 230 13,3 %

Tisner Fransson, Åsa 67 913 6,1 % 67 913 2,2 %

Fransson, Lotta 67 913 6,1 % 67 913 2,2 %

Nordling, Dag 35 600 3,2 % 35 600 1,1 %

Nilsson, Lars-Erik 17 910 1,6 % 17 910 0,6 %

Wulff, Marianne 6 000 0,5 % 6 000 0,2 %

Mörelius, Bo 6 000 0,5 % 6 000 0,2 %

Blomén, Gert 5 000 0,5 % 5 000 0,2 %

Klaesson, Nils-Arne 3 420 0,3 % 3 420 0,1 %

Övriga 38 558 3,4 % 38 558 1,2 %

1 111 502 100,0 % 3 136 484 100,0 %

Elajoaktien handlas sedan år 2005 på Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Elajo 
Invest AB, org nr 556079-4330, får härmed avge 
årsredovisning och koncernredovisning för år 
2015.

Information om verksamheten
Elajo är ett av Sveriges ledande el-, mekanik- och 
energiföretag med bred kompetens och kunnig 
personal. Med fokus på energieffektivisering, hög 
kvalité och unika lösningar vill vi öka våra kunders 
konkurrenskraft och vara en attraktiv affärspartner. 
Vi kombinerar det lilla företagets närhet och flexi-
bilitet med det stora företagets resurser.

Nettoomsättning
Nettoomsättningen uppgick under år 2015 till 
1 106 MSEK (1 018 MSEK) vilket är en ökning med 
9 %. Faktureringen per affärsområde fördelar sig 
enligt följande:

(MSEK) 2015 2014

El & Energiteknik 731 703

Mekanik och Engineering 360 300

ETEC 19 18

Moderbolaget 17 3

Avgår fakturering inom  
koncernen –21 –6

Summa 1 106 1 018
 

Rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgår till 14,8 MSEK, vilket är en 
förbättring med 4,9 MSEK jämfört med föregående 
år. Rörelsemarginalen uppgår till 1,4 % (1,0 %).  
Förbättringen i moderbolaget är relaterad till en 
ökning utav Management Fee som följaktligen 
även belastar affärsområdena. Affärsområdenas 
bidrag till rörelseresultatet fördelar sig enligt  
följande:

(MSEK) 2015 2014

El & Energiteknik –1,3 –0,5

Mekanik och Engineering 19,5 27,2

ETEC –0,4 0,3

Moderbolaget –2,7 –17,3

Övriga bolag/koncernposter –0,3 0,2

Summa 14,8 9,9
     

Personal
Koncernen hade i medeltal 1 057 (996) anställda 
under år 2015, varav i moderbolaget 20 (13) an- 
ställda. Av det totala antalet anställda var 
103 (66) kvinnor, varav 14 (7)  kvinnor i moder- 
bolaget. Vid årets slut hade koncernen 1 003 an- 
ställda, varav 94 kvinnor.

Löner och andra ersättningar samt fördelningen 
av dessa framgår av not 6.

Likvida medel
Koncernens likvida medel uppgick vid årsskiftet  
till 81,3 MSEK (129,9 MSEK).

Väsentliga händelser
I ett större projekt pågår en diskussion med bestäl-
laren Alstom. I årsredovisningen är hänsyn tagen 
till ärendet och projektet är värderat till bedömt 
utfall. Den underliggande verksamheten har fort-
satt utvecklats positivt. Nämnda projekt har även 
påverkat kassaflödet negativt under året. Under 
2016 har åtgärder vidtagits för att få fordringarna 
reglerade.

Under året har en organisationsförändring 
genomförts på El & Energiteknik, numera är kon-
cernchefen för Elajo Invest AB även affärsområdes-
chef för El & Energiteknik. Genom att skapa en 
plattare organisation blir Elajo effektivare och den 
nya organisationen ger ett ökat samarbete som 
leder mot Elajo:s lönsamhetsmål.

Väsentliga risker
Elajo är utsatt för olika sorts risker inom den verk-
samhet som bolaget bedriver, de går att dela upp  
i operativa risker samt finansiella risker. I Elajos fall 
är de operativa riskerna större än de finansiella ris-
kerna. Som operativa risker klassificeras, konjunk-
turen, anbudsgivningen, kapacitetsutnyttjande, 
prisrisker och vinstavräkning. De finansiella ris-
kerna är kopplade till kapitalbindningen i verksam-
heten samt behovet utav kapital.

Operativa risker
Konjunkturen
Fluktuationer i den svenska konjunkturen påverkar 
branscherna där Elajo är verksamma. Svängningar 
i marknaden och politiska beslut påverkar efter- 
frågan inom installationsbranschen. Framförallt 
påverkas nybyggnation av fastigheter, service och 
underhållsarbeten påverkas ej i lika hög utsträck-
ning. Därtill påverkar marknaden och i synnerhet 
även politiska beslut efterfrågan inom kärnkrafts- 
industrin som är en bransch där Elajo är verksam.

Anbudsgivning
En projektverksamhet påverkas av olika risker  
i samband med anbudsprocessen, såväl kommer-
siella som produktionsrisker. För att minimera  
riskerna avseende anbudsgivningen har Elajo 
implementerat en projektprocess. Projektprocessen 
säkerställer att Elajo arbetar på ett standardiserat 
sätt, med checklistor och kontrollpunkter, inom 
sina projekt och därigenom kan identifiera risker 
och således även prissätta dem.
Kapacitetsutnyttjande
Kapacitetsutnyttjandet påverkas i stor utsträckning 
av efterfrågan. På kort sikt kan det vara problema-
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tiskt att kompensera kostnadssidan med en ned-
gång i efterfrågan (reducerade intäkter). Elajo 
minimerar denna risk genom att kontinuerligt  
följa debiteringsgraden inom de olika enheterna. 
Samt genom att mellan enheterna hantera in och 
utlåning utav personal. Elajo använder sig även 
utav underentreprenörer för att kapa topparna  
i produktionen.   

Prisrisker
Oförutsedda variationer på kostnadssidan avse-
ende insatsmaterial och underentreprenörer utgör 
en risk. Elajo minimerar denna risk genom att gent-
emot sin kund använda sig utav lämplig kontrakt-
form. Därtill arbetar Elajo med effektiva inköps- 
rutiner. 

Vinstavräkning
Elajo använder sig utav successiv vinstavräkning  
i sina projekt. Vinstavräkningen är baserad på färdig- 
ställandegrad och till vilken prognos som projekt 
beräknas slutföras på. Elajo gör månatligen en 
bedömning utav projektets utfall därigenom 
begränsas risken för felaktiga prognoser och  
missvisande resultat. 

Finansiella risker
En översyn av kapitalbehovet och dess fördelning 
görs på årsbasis. De finansiella riskerna bedöms ej 
som betydande.

Miljöinformation
Koncernen bedriver anmälningspliktig verksam-
het enligt miljöbalken. Anmälningsplikten avser 
verkstadstillverkning samt transport av miljöfarligt 
avfall. Den anmälningspliktiga verkstadstillverk-
ningen bedrivs i Oskarshamn. Miljöpåverkan från 
verksamheten påverkar den yttre miljön genom 
buller och luftföroreningar. Samtliga uppmätta  
värden ligger inom de gränser, som myndig- 
heterna åsatt. Bolaget är ej inblandat i någon  
miljörelaterad tvist.

Vad gäller anmälningsplikten avseende trans-
port av miljöfarligt avfall så gäller detta Elajo El & 
Energiteknik AB och avser i huvudsak transport av 
förbrukade lysrör, blybatterier etc. Anmälnings-
plikten fullgörs vart femte år.

Medarbetare
Den decentraliserade organisationen ställer kon-
cernens cirka 1 000 medarbetare i centrum för 
verksamheten och dess utveckling. Det är med- 
arbetarnas vilja och förmåga som skapar ett starkt 
Elajo. Att attrahera, behålla och utveckla goda 
ledare och medarbetare har därför hög prioritet 
inom koncernen. Inom koncernen satsas kontinu-
erligt resurser som ska öka medarbetarnas kom-
petens och förståelsen för kundernas behov, detta 
för att skapa en hög servicenivå. 

Bolagen inom Elajokoncernen ska sörja för en 
god arbetsmiljö ur fysisk och social synvinkel. 
Bolagen i koncernen arbetar aktivt med åtgärder  
i syfte att minimera riskerna för skador och ohälsa 
bland medarbetarna. 

Medarbetarsamtal genomförs regelbundet  
i syfte att främja planeringen av kompetensutveck-
ling, förebyggande åtgärder inom arbetsmiljö och 
sjukfrånvaro samt ökad jämlikhet. Sjukfrånvaron är 
fortsatt mycket låg inom koncernen. 

Medarbetarnas anställningsvillkor är i huvudsak 
reglerade genom kollektivavtal. De kollektivan-
ställda är anslutna till SEF och Metall, medan tjänste- 
männen är anslutna till Unionen, CF och Ledarna.

För att än mer understryka ledarskapets viktiga 
roll för Elajo, har under året ett ledarskapsprogram 
initierats vilket erbjuder utbildning till ledare för 
chefer på alla nivåer. Nämnda program kommer 
framgent vara en del utav Elajo:s erbjudande till 
sina ledare.

Framtida utveckling
Elajo har under de senaste åren genomfört effekti-
viseringsprojekt, inom såväl administrationen som 
produktionen. Dessa projekt fortlöper under 2016, 
samtidigt som målsättningen är att öka andelen 
service och därtill förbättra inköpen av material 
ytterligare. Baserat på detta står Elajo väl rustat 
inför framtiden. Samtidigt är utvecklingen i om- 
världen, både politiskt och finansiellt, fortsatt svår-
bedömd.

Ägarförhållande 
Vi hänvisar till sidan om Elajoaktien.

Flerårsöversikt
Vi hänvisar till 5 år i sammandrag.  

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras 
enligt följande:  

(TSEK)

Till aktieägarna utdelas 4,00 kr per aktie 4 446

I ny räkning överförs 102 517

Summa 106 963

Avsättning till bundna reserver erfordras ej.
Som avstämningsdag för utdelning föreslås 

den 8 juni 2016. Den till årsstämman föreslagna 
utdelningen beräknas att betalas ut till aktieägarna 
den 13 juni. En allsidig bedömning av moderbola-
gets och koncernens ekonomiska ställning medför 
att utdelningen är försvarlig med hänsyn till vad 
som anges i aktiebolagslagen (17 kap 3§ andra  
och tredje styckena). Moderbolagets disponibla 
vinstmedel per 31 december 2015 uppgick till 
107,0 MSEK.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna 
utdelningen inte hindrar bolaget från att fullgöra 
sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att 
fullgöra nödvändiga investeringar
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(TSEK) KONCERNEN MODERBOLAGET 
    
  not 2015 2014 2015 2014
Rörelsens intäkter       
Nettoomsättning 1, 2 1 106 426 1 017 549 17 286 2 654
Förändring av lager av produkter  
i arbete, färdiga varor och pågående  
arbete för annans räkning  1 407 1 464 0 0
Övriga rörelseintäkter  778 4 846 0 371

   1 108 611 1 023 859 17 286 2 971
     
Rörelsens kostnader     
Råvaror och förnödenheter 3 –273 185 –267 034 0 0
Övriga externa kostnader 4 –176 166 –136 243 –2 022 –5 348
Personalkostnader 5,6,7 –625 054 –591 791 –17 910 –14 882
Avskrivningar och nedskrivningar  
av materiella och immateriella   
anläggningstillgångar 8 –19 439 –18 870 –95 –28

Rörelseresultat  14 767 9 921 –2 741 –17 287
 
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 310 455 249 398
Räntekostnader och liknande resultatposter  –4 256 –6 061 –691 –1 142

Resultat efter finansiella poster   10 821 4 315 –3 183 –18 031

Bokslutsdispositioner 10 0 0 12 110 31 313
Skatt på årets resultat 11 –3 127 –1 790 –2 133 –3 206

Årets resultat  7 694 2 525 6 794 10 076

Resultaträkningar
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(TSEK) KONCERNEN MODERBOLAGET 
    
  not 15-12-31 14-12-31 15-12-31 14-12-31
Tillgångar   
Bostadsrätter  498 498 498 498
Goodwill 12 2 765 3 765 0 0

Summa immateriella anläggningstillgångar  3 263 4 263 498 498 
     
Byggnader och mark 13 10 030 11 100 107 107
Maskiner och andra tekniska anläggningar 13 8 697 10 135 0 0
Inventarier, verktyg och installationer 13 49 890 51 321 1 601 1 476

Summa materiella anläggningstillgångar  68 617 72 556 1 708 1 583
 
Andelar i koncernföretag 14 0 0 114 478 114 478
Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 495 495 22 22
Andra långfristiga fordringar 16 735 1 547 513 1 253

Summa finansiella anläggningstillgångar  1 230 2 042 115 013 115 753 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  73 110 78 861 117 219 117 834

Färdiga varor och handelsvaror  25 389 30 003 0 0

Summa varulager  25 389 30 003 0 0

Kundfordringar  166 844 140 946 9 2 632
Fordringar hos koncernföretag  0 0 22 787 30 238
Skattefordran  11 241 10 096 2 942 2 126
Övriga fordringar  5 249 3 029 155 344
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 66 970 48 341 2 371 1 444

Summa kortfristiga fordringar  250 304 202 412 28 264 36 784

     
Kassa och bank 18 81 251 129 857 66 320 50 630

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  356 944 362 272 94 584 87 414
    
SUMMA TILLGÅNGAR  430 054 441 133 211 803 205 248

Balansräkningar
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(TSEK) KONCERNEN MODERBOLAGET 
    
  not 15-12-31 14-12-31 15-12-31 14-12-31
Eget kapital och skulder       
Bundet eget kapital      
Aktiekapital 19 55 575 55 575 55 575 55 575
Bundna reserver/Reservfond 19 26 408 24 146 20 054 20 054

Fritt eget kapital
Fria reserver/Balanserat resultat 19 13 189 15 154 100 169 92 317
Årets resultat  7 694 2 525 6 794 10 076

Summa eget kapital  102 866 97 400 182 592 178 022

Obeskattade reserver 20 0 0 7 871 4 971

Avsättningar för pensioner 21 82 394 84 663 12 030 12 788
Uppskjuten skatt 22 422 303 0 0

Summa avsättningar  82 816 84 966 12 030 12 788

Långfristiga skulder
Skulder avseende finansiella leasingavtal 23 37 265 41 821 0 0

Långfristiga skulder  37 265 41 821 0 0

Kortfristiga skulder 
Skulder avseende finansiella leasingavtal 24, 25 11 206 8 823 0 0
Förskott från kunder  10 000 12 500 0 0
Leverantörsskulder  62 269 71 554 3 296 1 826
Övriga skulder  33 330 29 527 1 947 2 138
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 90 302 94 542 4 067 5 503

Summa kortfristiga skulder  207 107 216 946 9 310 9 467 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  430 054 441 133 211 803 205 248

Ställda panter och ansvarsförbindelser redovisas i not 25

Balansräkningar
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(TSEK) KONCERNEN MODERBOLAGET 
    
   2015 2014 2015 2014
Den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster  10 821 4 315 –3 183 –18 031

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet      
Avskrivningar/nedskrivningar  19 439 18 870 95 28
 Realisationsresultat vid avyttring av invent./byggnader –41 –345 42 –87
Kursvinster/förluster  –3 12 0 0 
Förändringar i avsättningar  –2 269 –278 –758 –371
Erhållet/lämnat koncernbidrag  0 0 15 010 24 365
Betald inkomstskatt  –4 144 –2 304 –2 949 24

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital  23 804 20 270 8 257 5 928 
     
Förändringar i rörelsekapital      
Förändring av varulager  4 614 1 962 0 0
Förändring av fordringar  –46 747 17 340 9 336 1 303
Förändring av kortfristiga skulder  –9 839 31 470 –157 –9 944
Förändring av långfristiga skulder  –4 556 5 321 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten  –32 724 76 363 17 436 –2 713
      
Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterbolag  0 0 0 –890
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  –21 057 –28 447 –263 –925
Försäljning av inventarier  6 503 248 0 0
Försäljning av byggnader och mark  0 1 217 0 117
Förändring långfristiga fordringar/värdepapper  895 641 740 665

Kassaflöde från investeringsverksamheten  –13 659 –26 341 477 –1 033
     
Finsnsieringsverksamheten      
Fusionsresultat  0 0 0 911
Utbetald utdelning  –2 223 0 –2 223 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  –2 223 0 –2 223 911 
     
Förändring likvida medel  –48 606 50 022 15 690 –2 835
     
Likvida medel vid årets början  129 857 79 835 50 630 53 465

Likvida medel vid periodens slut  81 251 129 857 66 320 50 630

Kassaflödesanalys
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Kommentarer och noter
Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovis-
ningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredo-
visning och koncernredovisning (K3):

Klassificering m m
Anläggningstillgångar, avsättningar och långfris-
tiga skulder består i allt väsentligt enbart av 
belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter 
mer än tolv månader räknat från balansdagen.

Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder 
består i allt väsentligt enbart av belopp som för-
väntas återvinnas eller betalas inom tolv månader 
räknat från balansdagen.

För varje balanspost som inkluderar belopp 
som förväntas återvinnas eller betalas inom och 
efter tolv månader från balansdagen, lämnas 
denna i not till respektive balanspost.

Bedömningar och uppskattningar
Koncernens leasingavtal gällande bilparken har 
klassificerats som finansiell leasing. Det innebär att 
erlagda leasingavgifter delats upp på avskriv-
ningar och ränta. Kvarvarande skuld enligt leasing-
kontraktet redovisas under rubrik skuld avseende 
finansiella leasingavtal. Detsamma gäller för lea-
singavtalen ingångna i samband med energibe-
sparingsprojekt.

I samband med nuvärdesberäkning utav det 
framtida kassaflödet för ingångna energibespa-
ringsprojekt har antagits att nu gällande mark-
nadspris för elektricitet är något lägre än vad som 
bedömts rimligt över en längre tidsperiod.

Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår förutom moderbola-
get samtliga dotterbolag, varmed avses de bolag 
som Elajo Invest AB direkt eller indirekt äger mer 
än 50 % av aktiernas röstvärde. Aktieinnehav mot-
svarande 20–50 % klassificeras som intressebolag 
och årets resultatandelar minskade med eventuell 
avskrivning av övervärden redovisas på särskild 
rad i koncernens resultaträkning.

Koncernredovisningen har upprättats enligt för-
värvsmetoden, vilket innebär att koncernens egna 
kapital omfattar moderbolagets egna kapital och 
den del av dotterbolagens egna kapital som intjä-
nats efter förvärvstidpunkten. Vid intagande av 
utländska dotterbolag i koncernredovisningen har 
omräkning till svenska kronor skett med utgångs-
punkt från balansdagens kurs vad avser balansräk-
ningen och med genomsnittskurs vad gäller resul-
taträkningen.

Intäkter

Försäljning av varor

Intäkten redovisas till verkligt värde av vad företa-
get fått eller kommer att få. Det innebär att företa-
get redovisar intäkten till nominellt värde (faktura-
belopp) om företaget får ersättning i likvida medel 

direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade 
rabatter.

Vid försäljning av varor redovisas normalt 
inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner 
och risker som är förknippade med ägandet av 
varan har överförts från företaget till köparen.

Ränta , royalty och utdelning    

Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning 
redovisas som intäkt när det är sannolikt att företa-
get kommer att få de ekonomiska fördelar som är 
förknippade med transaktionen och när inkom-
sten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Tjänste- och entreprenaduppdrag   

Tjänsteuppdrag/Entreprenaduppdrag på löpande 
räkning intäktsredovisas i takt med att arbetet 
utförs. Upparbetad, ej fakturerad intäkt tas i 
balansräkningen upp till det belopp som beräknas 
bli fakturerat och redovisas i posten ”Upparbetad 
men ej fakturerad intäkt”. Företaget vinstavräknar, 
utförda tjänste- och entreprenaduppdrag till fast 
pris i takt med att arbetet utförs, s.k. succesiv 
vinstavräkning. Vid beräkningen av upparbetad 
vinst har färdigställandegraden beräknats som 
nedlagda utgifter per balansdagen i relation till de 
totalt beräknade utgifterna för att fullgöra uppdra-
get. Skillnaden mellan redovisad intäkt och faktu-
rerade dellikvider redovisas i balansräkningen i 
posten ”Upparbetad men ej fakturerad intäkt”.

Finansiella instrument
Finansiella tillgångar och skulder upptas med vissa 
undantag, till upplupet anskaffningsvärde.

Fordringar har efter individuell prövning uppta-
gits till belopp varmed de förväntas inflyta.

Fordringar och skulder i utländsk valuta omräk-
nas till balansdagens kurs, eller om de terminssäk-
rats, till terminskursen. Kursdifferenser redovisas i 
sin helhet i rörelseresultatet.

Materiella och immateriella  
anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar 
redovisas till anskaffningsvärde, med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar enligt plan, baserad 
på förväntad nyttjandeperiod. Tillkommande utgif-
ter läggs till anskaffningsvärdet till den del till-
gångens prestanda förbättras i förhållande till den 
nivå som gällde då den ursprungligen anskaffa-
des. Alla andra tillkommande utgifter redovisas 
som kostnad i den period som de uppkommer.

Koncernen har inte tagit upp utgifter för forsk-
ning och utveckling i balansräkningen då det 
utvecklingsarbete som bedrivs ej uppfyller kriteri-
erna för att redovisas som tillgång. Utgifter för 
forskning redovisas som kostnad när de uppkom-
mer. Koncernens utgifter för forskning och utveck-
ling är små.
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Avskrivningsprinciper
Avskrivningar enligt plan grundas på anläggning-
arnas ursprungliga anskaffningsvärde minskat 
med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. 
Avskrivning  fördelas linjärt över den beräknade 
tekniska och ekonomiska livslängden.

Följande avskrivningsprocentsatser  
har tillämpats
Goodwill 10 %
Maskiner och tekniska anläggningar 10–20 %
Inventarier, verktyg och installationer 20–33 %
Byggnader 4 %
 
Goodwill
Goodwill hänförlig till strategiska förvärv avskrives 
linjärt över 10 år. Nedskrivning sker vid varaktig 
värdenedgång.

Nedskrivningar
De redovisade värdena för koncernens tillgångar 
kontrolleras vid varje bokslutstillfälle för att kunna 
konstatera om det finns någon indikation på ned-
skrivningsbehov. Om någon sådan indikation 
finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde som 
det högsta av nyttjandevärdet och nettoförsälj-
ningsvärdet. Nedskrivning görs om återvinnings-
värdet understiger det redovisade värdet.

En nedskrivning reverseras om det har skett en 
förändring av beräkningarna som använts för att 
bestämma återvinningsvärdet. En reversering görs 
endast i den utsträckning som tillgångarnas redo-
visade värde inte överstiger det redovisade värdet 
som skulle ha redovisats, med avdrag för avskriv-
ning, om ingen nedskrivning skulle gjorts. Eventu-
ella nedskrivningar av goodwill reverseras ej.

Varulager
Varulager har upptagits till lägsta av anskaffnings-
värde och dess nettoförsäljningsvärde på balans-
dagen. Med nettoförsäljningsvärdet avses varor-
nas beräknade försäljningspris minskat med för-
säljningskostnaden. Den valda värderingsmeto-
den innebär att eventuell inkurans i varulagret har 
beaktats. 

Lånekostnader
Lånekostnader belastar resultatet i den period till 
vilken de hänför sig, oavsett hur de upplånade 
medlen har använts.

Leasingavtal
Företaget redovisar tillgångar som leasas genom 
ett finansiellt leasingavtal som en materiell anlägg-
ningstillgång samtidigt som framtida leasingavgif-
ter redovisas som skuld. Vid det första redovis-
ningstillfället redovisas tillgången och skulden till 
nuvärdet av framtida minimileaseavgifter och 
eventuellt restvärde. Vid beräkningen av nuvärdet 
av minimileaseavgifterna används avtalets impli-
cita ränta. Operationella leasingavtal redovisas 
som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Ersättning till anställda
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersätt-
ningar som företaget lämnar till de anställda. Före-
tagets ersättningar innefattar bland annat löner, 
betald semester, betald frånvaro, bonus och 
ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). 
Redovisning sker i takt med intjänandet. Ersätt-
ningar till anställda efter avslutad anställning avser 
avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pen-
sionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassifi-
ceras planer där fastställda avgifter betalas och det 
inte finns förpliktelser, vare sig legala eller infor-
mella, att betala något ytterligare, utöver dessa 
avgifter. Övriga planer klassificeras som förmåns-
bestämda pensionsplaner. Företaget har inga 
övriga långfristiga ersättningar till anställda.

Skatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten 
skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom 
då underliggande transaktion redovisas direkt 
mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt 
redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande 
räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskaps-
års inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell 
skatt beräknas utifrån per den skattesats som gäl-
ler per balansdagen.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser fram-
tida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. 
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. 
Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder 
och uppskjutna skattefordringar på temporära 
skillnader som uppstår mellan bokförda respek-
tive skattemässiga värden för tillgångar och skul-
der samt för övriga skattemässiga avdrag eller 
underskott. 

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas 
mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan 
betalas med ett nettobelopp.  Uppskjuten skatt 
beräknas utifrån gällande skattesats på balansda-
gen. Effekter av förändringar i gällande skattesat-
ser resultatförs i den period förändringen lagstad-
gats. Uppskjutna skattefordringar reduceras till 
den del det inte är sannolikt att den underlig-
gande skattefordran kommer att kunna realiseras 
inom en överskådlig framtid. Uppskjuten skatte-
fordran redovisas som finansiell anläggningstill-
gång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. 

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt 
metod. Det redovisade kassaflödet omfattar 
endast transaktioner som medför in- och utbetal-
ningar.
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Not 1 Nettoomsättning per marknad

2015 2014

Geografisk fördelning

Sverige 1 106 426 1 017 549 

Totalt resultatavräknad fakturering 1 106 426 1 017 549

Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

2015 2014

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen 3 % 2 %

Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom koncernen 98 % 87 %

Not 3  Leasingavtal – leasetagare

Koncernen

Operationell leasing 2015 2014

Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal 1 402 1 164
Kostnadsförda hyresavgifter avseende ej uppsägningsbara 
hyresavtal

19 076 19  656

Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara 
operationella leasingavtal

 Ska betalas inom 1 år 19 941 20 579

 Ska betalas inom 1–5 år 60 112 97 768

 Ska betalas senare än 5 år 29 663 27 649

109 716 145 996

Not 4  Arvode till revisorer

Koncernen Moderbolaget

Ernst & Young AB 2015 2014 2015 2014

Revisionsuppdraget 597 597 122 122

Annan revisionsverksamhet 85 107 68 81

Skatterådgivning 5 7 5 7

Summa 687 711 195 210

Fidexco Consils, Nice

Revisionsuppdraget 34 39 0 0

Summa 34 39 0 0

TOTALT 721 750 195 210
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Not 5 Medelantalet anställda

2015 2014

Antal 
anställda

Varav  
kvinnor

Antal 
anställda

Varav  
kvinnor

Moderbolaget

Sverige 20 14 13 7

20 14 13 7

Dotterbolag

Sverige 1 037 89 983 59

1 037 89 983 59

Koncernen totalt 1 057 103 996 66

Not 6 Löner och andra ersättningar

2015 2014

Löner och andra 
ersättningar

Sociala kostnader 
(varav pensions-

kostnader)

Löner och andra 
ersättningar

Sociala kostnader 
(varav pensions-

kostnader)

Moderbolaget 12 316 6 049 (2 820) 10 186 5 443 (3 046)

Dotterbolag 436 475 163 008 (30 623) 404 295 147 223 (29 693)

Koncernen totalt 448 791 169 057 (33 443) 414 481 152 666 (32 739)

Av moderbolagets pensionskostnader avser 1 080 (1 020) gruppen styrelse och VD.  
Av koncernens pensionskostnader avser 1 855 (1 716) gruppen styrelse och VD.

Löner och andra ersättningar fördelat mellan styrelseledamöter och VD resp. övriga anställda:

2015 2014

Styrelse  
och VD

Övriga 
anställda

Styrelse 
och VD

Övriga 
anställda

Moderbolaget 3 286 9 030 2 666 7 520

Dotterbolag 3 049 433 426 2 615 401 680

Koncernen totalt 6 335 442 456 5 281 409 200

Löner och ersättningar till bolagets verkställande direktör uppgår till sammanlagt 1 984 (1 575) TSEK.  
Av beloppet utgör 424 (75) TSEK tantiem. Tantiem till verkställande direktörer i svenska koncernbolag har  
utgått med 538 (222) TSEK.      
Bolagets verkställande direktör har en uppsägningstid om sex månader och från bolagets sida tolv månader.
Verkställande direktören har avtal om pensionsförmån motsvarande 35% utav den fasta lönen.
Ersättning till styrelsens ordförande uppgår under 2015 till 268 (235) TSEK varav styrelsearvode 268 (235) TSEK. 
En av styrelseledamöterna fakturerar sitt arvode.

Not 7 Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Koncernen Moderbolaget

Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

Styrelse 18 5 23 5 3 8

Ledande befattningshavare 17 4 21 5 2 7

Totalt 35 9 44 10 5 15

Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen.
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Not 8 Av- och nedskrivningar

Koncernen Moderbolaget

2015 2014 2015 2014

Byggnader 2 444 2 349 0 0

Maskiner och andra tekniska anläggningar 2 701 2 837 0 0

Inventarier, verktyg och installationer 13 294 12 685 95 28

Goodwill 999 999 0 0

19 439 18 870 95 28

Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen Moderbolaget

2015 2014 2015 2014

Ränteintäkter 310 455 249 398

310 455 249 398

Not 10 Bokslutsdispositioner

2015 2014

Lämnat koncernbidrag –4 020 –2 900

Erhållet koncernbidrag 19 030 27 265

Återföring från periodiseringsfond 0 11 348

Avsättning till periodiseringsfond –2 900 –4 400

12 110 31 313

Not 11 Skatt på årets resultat

Koncernen Moderbolaget

2015 2014 2015 2014

Aktuell skatt –3 003 –3 220 –1 909 –2 904

Aktuell skatt, tidigare år 0 0 2 –8

Skatt på schablonränta P-fond –5 –37 –5 –37

Uppskjuten skatt –119 1 467 –221 –257

Summa redovisad skatt –3 127 –1 790 –2 133 –3 206

Redovisat resultat före skatt 10 821 4 315 8 927 13 281

Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (22 %) 2 381 949 1 964 2 922

Skatteeffekt av

Ej avdragsgill avskrivning 135 135 0 0

Övriga ej avdragsgilla kostnader 607 706 153 207

Skattemässiga avskrivningar på byggnader 4 0 0 0

Ej skattepliktiga intäkter 0 0 –208 –187

Latentskatt / felperiodisering skattekostnad 0 0 224 265

Redovisad skatt 3 127 1 790 2 133 3 206
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Not 12 Goodwill

Koncernen

Goodwill 15-12-31 14-12-31

Ingående anskaffningsvärden 100 739 100 739

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 100 739 100 739

Ingående avskrivningar -96 974 -85 696

Ingående ackumulerade nedskrivningar 0 -10 278

Årets avskrivningar enligt plan –999 –999

Utgående ackumulerade avskrivningar –97 974 –96 974

Utgående redovisat värde 2 765 3 765

Not 13  Materiella anläggningstillgångar

Koncernen Moderbolaget

Byggnader och mark 15-12-31 14-12-31 15-12-31 14-12-31

Ingående anskaffningsvärden 22 313 23 296 107 0

Valutakursdifferenser –87 322 0 0

Omklassificering 380 0 0 0

Utrangeringar –130 –3 175 0 0

Övertagen tillgång genom fusion 0 0 0 107

Inköp/försäljning 1 053 1 870 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 23 529 22 313 107 107

Ingående ackumulerade avskrivningar –11 214 –10 947 0 0

Valutakursdifferenser 74 –262 0 0

Omklassificering –45 0 0 0

Ack. avskrivningar utrangerade/avyttrade anläggningar 130 2 344 0 0

Årets avskrivningar enligt plan –2 444 –2 349 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar –13 499 –11 214 0 0

Utgående redovisat värde 10 030 11 100 107 107

Koncernen

Maskiner och andra tekniska anläggningar 15-12-31 14-12-31

Ingående anskaffningsvärden 27 943 26 122

Valutakursdifferenser –45 162

Omklassificering 89 0

Utrangeringar –282 –125

Inköp/försäljning 1 387 1 784

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 29 092 27 943

Ingående ackumulerade avskrivningar –17 808 –15 032

Valutakursdifferenser 20 –64

Omklassificering –164 0

Ack. avskrivningar utrangerade/avyttrade anläggningar 258 125

Årets avskrivningar enligt plan –2 701 –2 837

Utgående ackumulerade avskrivningar –20 395 –17 808

Utgående redovisat värde 8 697 10 135
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Not 13 (forts.)  Materiella anläggningstillgångar

Koncernen Moderbolaget

Inventarier, verktyg och installationer 15-12-31 14-12-31 15-12-31 14-12-31

Ingående anskaffningsvärden 118 535 99 329 3 647 2 829

Omklassificering –283 0 0 0

Utrangeringar –18 696 –5 588 –1 886 0

Inköp/försäljning 18 617 24 794 263 818

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 118 173 118 535 2 024 3 647

Ingående ackumulerade avskrivningar –67 215 –59 698 –2 171 –2 143

Omklassificering 25 0 0 0

Ack. avskrivningar utrangerade/avyttrade anläggningar 12 200 5 168 1 843 0

Årets avskrivningar enligt plan –13 294 –12 685 –95 –28

Utgående ackumulerade avskrivningar –68 283 –67 215 –423 –2 171

Utgående redovisat värde 49 890 51 321 1 601 1 476

Not 14 Specifikation av andelar i  koncernföretag

Kapitalandel Antal andelar Bokfört värde

Namn

Elajo Engineering AB 100 % 1 000 71

Elajo Mekanik AB 100 % 10 000 7 947

Elajo El & Energiteknik AB 100 % 1 200 000 102 058

Elajo France SARL 100 % 4 000 4 280

Elajo Technical Education Center AB 100 % 2 800 121

114 478

Org.nr. Säte

Namn

Elajo Engineering AB 556139-3397 Oskarshamn

Elajo Mekanik AB 556048-6747 Oskarshamn

Elajo El & Energiteknik AB 556139-3384 Oskarshamn

Elajo France SARL 35 375 755 010 Nice, Frankrike

Elajo Technical Education Center AB 556221-6027 Oskarshamn

Not 15 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Bokfört värde

Antal
Nominellt 

värde
Koncernen

Moder-
bolaget

Elkedjan 25 000 1 25 0

AB Haga Industrihotell 150 15 15 0

Industriellt utvecklingscenter i Kalmar AB 200 20 20 20

Kalmar läns industriexpo 0 2 2 2

Näringsfastigheter AB 20 20 20 0

Hotell Åsen ekonomisk förening 0 18 18 0

Garant ekonomisk förening 479 100 47 0

Sustainable Sweden South East AB 100 0 15 0

Rikstelegruppen ekonomisk förening 0 0 10 0

XIP Technology AB 761 906 4 381 0 0

EEL Holding AB 1 207 0 316 0

Övriga mindre innehav 0 0 7 0

Totalt andra aktier och andelar 495 22
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Not 15 (forts.) Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Koncernen Moderbolaget

2015 2014 2015 2014

Ingående värde 495 495 22 22

Inköp/försäljning 0 0 0 0

Utgående värde 495 495 22 22

Not 16 Andra långfristiga fordringar

Koncernen

15-12-31 14-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 547 2 188

Tillkommande fordringar 0 83

Amorteringar, avgående fordringar –812 –724

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 735 1 547

Utgående redovisat värde 735 1 547

Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderbolaget

15-12-31 14-12-31 15-12-31 14-12-31

Förutbetalda försäkringspremier 19 0 0 0

Förutbetalda hyreskostnader 4 654 4 230 661 569

Upplupna provisioner 4 491 2 518 0 0

Upparbetade ej fakturerade arbeten 53 290 37 173 0 0

Övrigt 4 517 4 419 1 710 875

66 970 48 341 2 371 1 444

Koncernen

Upparbetade men ej fakturerade intäkter 15-12-31 14-12-31

Upparbetade intäkter 309 890 324 871

Fakturerat belopp –256 600 –287 698

Redovisat värde 53 290 37 173

Not 18 Kassa och bank

Koncernen

15-12-31 14-12-31

Kassamedel 81 251 129 857

81 251 129 857
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19  Förändring av eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt

Koncernen Aktie- 
kapital

Bundna 
reserver

Fria  
reserver

Årets  
resultat

Ingående balans 14-01-01 55 575 29 126 20 544 –10 382 94 863

Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital 0 –4 980 4 980 0 0

Omräkningsdifferenser 0 0 12 0 12

Överföring resultat föregående år 0 0 –10 382 10 382 0

Årets resultat 0 0 0 2 525 2 525

Utgående balans 14-12-31 55 575 24 146 15 154 2 525 97 400

Förskjutning mellan bundet och fritt kapital 0 2 262 – 2 262 0 0

Omräkningsdifferens 0 0 –3 0 –3

Lämnad utdelning 0 0 –2 225 0 –2 225

Överföring resultat föregående år 0 0 2 525 –2 525 0

Årets resultat 0 0 0 7 694 7 694

Utgående balans 15-12-31 55 575 26 408 13 189 7 694 102 866

Moderbolaget

Ingående balans 14-01-01 55 575 20 054 92 727 –598 167 758

Fusionsvinst 0 0 189 0 189

Överföring resultat föregående år 0 0 –598 598 0

Årets resultat 0 0 0 10 076 10 076

Utgående balans 14-12-31 55 575 20 054 92 318 10 076 178 023

Lämnad utdelning 0 0 –2 225 0 –2 225

Överföring resultat föregående år 0 0 10 076 – 10 076 0

Årets resultat 0 0 0 6 794 6 794

Utgående balans 15-12-31 55 575 20 054 100 169 6 794 182 592

20  Obeskattade reserver

Moderbolaget

15-12-31 14-12-31

Periodiseringsfond avsatt 2010 20 20

Periodiseringsfond avsatt 2011 97 97

Periodiseringsfond avsatt 2012 454 454

Periodiseringsfond avsatt 2014 4 400 4 400

Periodiseringsfond avsatt 2015 2 900 0

7 871 4 971

21  Avsättningar för pensioner

Koncernen Moderbolaget

Pensioner och liknande förpliktelser 15-12-31 14-12-31 15-12-31 14-21-31

Belopp vid årets ingång 84 663 84 941 12 788 13 158

Årets avsättningar 193 492 193 456

Under året ianspråkstagna belopp –2 462 –770 –951 –826

82 394 84 663 12 030 12 788
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22  Uppskjuten skatteskuld

Koncernen

15-12-31 14-12-31

Ingående saldo 303 1 770

Tillkommande skattefordringar 119 0

Återförda skattefordringar 0 –1 467

422 303

Se även not 11 ”Skatt på årets resultat”

23  Långfristiga skulder

Koncernen

Förfaller mellan 2 till 5 år efter balansdagen 15-12-31 14-12-31

Skulder till kreditinstitut 37 265 41 821

37 265 41 821

24  Ställda säkerheter samt förfallotid skulder

Skuld  
15-12-31

Inom 2–5 år
Senare än 

fem år
Ställd  

säkerhet
Skuld  

14-12-31

Koncernen

Skuld finansiella leasingavtal 48 471 37 265 0 1 50 644

Moderbolaget

Skuld till kreditinstitut 0 0 0 1 0

Koncernen Moderbolaget

15-12-31 14-12-31 15-12-31 14-21-31

Ställda säkerheter avseende egna skulder och avsättningar

Företagsinteckningar 84 680 84 680 8 600 8 600

Summa ställda säkerheter 84 680 84 680 8 600 8 600

Ansvarsförbindelser

Borgen för dotterbolag 0 0 84 346 74 393

Hyresgaranti för dotterbolag 0 0 108 408 123 881

Övriga ansvarsförbindelser 1 629 1 655 228 225

1 629 1 655 192 982 198 499

25 Checkräkningskredit   

Beviljat belopp på checkräkningskrediten uppgår i koncernen till 0 MSEK (0 MSEK). 

26  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget

15-12-31 14-12-31 15-12-31 14-21-31

Upplupna semesterlöner 38 999 39 414 1 224 1 357

Upplupna sociala avgifter 26 860 26 517 1 160 1 922

Upplupna löner 15 711 18 441 938 781

Övriga poster 8 732 10 170 746 1 443

90 302 94 542 4 068 5 503
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Elajo Invest AB (publ), org.nr 
556079-4330 

Rapport om årsredovisningen och koncern- 
redovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och  
koncernredovisningen för Elajo Invest AB för år 2015. 
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning 
ingår i den tryckta versionen av detta dokument  
på sidorna 33–48.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som  
har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen och för den interna  
kontroll som styrelsen och verkställande direktören 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo- 
visning och koncernredovisning som inte innehåller 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 
koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi 
har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa stan-
darder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt plane-
rar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet 
att årsredovisningen och koncernredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder 
inhämta revisionsbevis om belopp och annan infor-
mation i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsent-
liga felaktigheter i årsredovisningen och koncernre-
dovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revi-
sorn de delar av den interna kontrollen som är rele-
vanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och 
koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild  
i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ända-
målsenliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i 
bolagets interna kontroll. En revision innefattar också 
en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovis-
ningsprinciper som har använts och av rimligheten  
i styrelsens och verkställande direktörens uppskatt-
ningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredovisningen och 
koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är  
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och kon-
cernredovisningen upprättats i enlighet med årsredo-

visningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2015 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är för-
enlig med årsredovisningens och koncernredovis-
ningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultat- 
räkningen och balansräkningen för moderbolaget 
och för koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen har vi även utfört en revision av förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
samt styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för Elajo Invest AB för år 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till  
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, 
och det är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller för-
lust och om förvaltningen på grundval av vår revision. 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens för-
slag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande 
samt ett urval av underlagen för detta för att kunna 
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolags- 
lagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet 
har vi utöver vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkstäl-
lande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. 

Vi har även granskat om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören på annat sätt har handlat 
i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen 
eller bolagsordningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är  
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret.

Oskarshamn den 17 mars 2016

Håkan Hjalmarsson  Stefan Madeling
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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Vår revisionsberättelse har lämnats den 17 mars 2016

Håkan Hjalmarsson
Auktoriserad revisor

Stefan Madeling
Auktoriserad revisor

Jonas Netterström
Verkställande direktör

Ann Josefsson

Jens Wikstedt
Styrelseordförande

Renée Josefsson

Johan TorstenssonThomas Johansson

Josefine Josefsson Juan VallejoTomas Franzén

Oskarshamn 17 mars 2016
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Årsstämma
Aktieägarna i Elajo Invest AB kallas härmed till årsstämma fredag den 3 juni 2016, kl 14.00 på Elajos 
huvudkontor, Förrådsgatan 6 i Oskarshamn.

Enklare lunch serveras från kl 13.00.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:
•  dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 28 maj 2016
•  dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast kl 12.00 fredagen den 20 maj 2016 på något  

av följande sätt:

Skriv till: Elajo Invest AB, Box 904, 572 29 OSKARSHAMN
Ring på nummer: 0491-76 76 75
Skicka e-mail till: madelen.henriksson@elajo.se

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 28 maj 2016, genom förvaltares 
försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman.

Utdelning
För verksamhetsåret 2015 föreslår styrelsen en utdelning på 4,00 kr per aktie. Föreslagen avstämnings-
dag för utdelning är den 8 juni 2016. Utbetalning beräknas ske den 13 juni 2016.

Oskarshamn den 17 mars 2016

Styrelsen
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Styrelse

Bengt Andersson
SEF

Alf Josefsson
Grundare av Elajo
Antal aktier: 91 274 A

Juan Vallejo
Styrelseledamot
Född: 1957
Titel: Civilingenjör
Nuvarande befattning:
Styrelseledamot i Qmatic AB 
och Coromatic Group AB
Antal aktier: -

Suppleant Suppleant, arbetstagarrepresentant

Ann Josefsson
Styrelseledamot
Född: 1958
Titel: Professor, Överläkare
Nuvarande befattning:
CEO, Centrum för kirurgi,
ortopedi och cancervård,
Landstinget i Östergötland
Antal aktier: 555 A

Tomas Franzén
Styrelseledamot
Född: 1962
Titel: Civilingenjörsutbildning
Nuvarande befattning:
Koncernchef, Bonnier AB
Antal aktier: -

Jens Wikstedt
Ordförande
Född: 1958
Titel: BSc. Business and Adminis-
tration
Nuvarande befattning: President 
SB&N, Vice President AAK AB
Antal aktier: - 

Thomas Johansson
Styrelseledamot, arbetstagarre-
presentant, Sv Metallindustri- 
arbetareförbundet
Född: 1972
Titel: Svetsare
Nuvarande befattning: Elajo 
Mekanik AB
Antal aktier: -

Johan Torstensson
Styrelseledamot, arbetstagarre-
presentant, Sv Elektrikerförbundet
Född: 1959
Titel: Elektriker
Nuvarande befattning: Elajo El & 
Energiteknik AB
Antal aktier: 40 B

Josefine Josefsson
Styrelseledamot
Född: 1970
Titel: Fil. Kand
Nuvarande befattning:
Projektledare/VD, 
World Wide Art AB
Antal aktier: 555 A

Renée Josefsson
Vice ordförande
Född: 1963
Titel: Civilekonom, DIHR
Nuvarande befattning:
VD, Stockholm Gas AB
Antal aktier: 555 A
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Jonas Netterström
VD och koncernchef
Elajo Invest AB
Född: 1964
Anställd sedan: 2013

Sofia Arbin
HR-chef
Elajo Invest AB
Född: 1982
Anställd sedan: 2014

Peter Karlsson
CFO
Elajo Invest AB
Född: 1976
Anställd sedan: 2014

Magnus Löfgren
Regionchef Öst
Elajo El & Energiteknik
Född: 1972
Anställd sedan: 2009

Jerry Johansson
Regionchef Väst
Elajo El & Energiteknik
Född: 1963
Anställd sedan: 1985

Ylva Alexandersson
Affärsområdeschef/VD
Elajo Technical Educa-
tion Center AB, Etec
Född: 1962
Anställd sedan: 2000

Anders Lindh
Affärsområdeschef/VD
Elajo Mekanik AB
Elajo Engineering AB
Född: 1962
Anställd sedan: 1986

Koncernledning

53

  
E

LA
JO

 2
0

1
5



Företag och adresser
Moderbolag

Elajo Invest AB
Box 904, Förrådsgatan 6
572 29 Oskarshamn
Tfn 0491-76 76 00
invest@elajo.se

El & Energiteknik
El & Energiteknik 

Elajo El & Energiteknik AB 
Box 904, Förrådsgatan 6
572 29 Oskarshamn
Tfn 0491-76 76 00
elteknik@elajo.se

Alvesta
Allbogatan 62
342 30 Alvesta
Tfn 0472-106 69
Fax 0472-476 18

Anderstorp 
Box 153, Storgatan 4
334 23 Anderstorp
Tfn 0371-58 74 50
Fax 0371-187 30
anderstorp@elajo.se

Aneby 
Torggatan 7B
578 33 Aneby
Tfn 0380-413 00
Fax 0380-452 35
aneby@elajo.se

Borgholm
Box 103,  Hammarvägen 6 
387 22 Borgholm
Tfn 0485-105 40
Fax 0485-122 08
borgholm@elajo.se

Borås
Getängsvägen 29
504 68 Borås
Tfn 033-10 14 10
 
Bredaryd
Industrivägen 12
330 10 Bredaryd
Tfn 0370-37 41 50
Fax 0370-862 60
bredaryd@elajo.se

Eksjö 
Box 186, Kapellvägen 4 
575 22  Eksjö
Tfn 0381-124 10
Fax 0381-123 50
eksjo@elajo.se 

Gamleby  
Odensvivägen 1
594 32 Gamleby
Tfn 0493-517 91
Fax 0493-107 26

Gislaved 
Marielundsgatan 52
332 35 Gislaved
Tfn 0371-100 34, 51 18 39
Fax 0371-146 22
gislaved@elajo.se

Halmstad
Svetsaregatan 5
302 50 Halmstad
Tfn 035-12 18 50

Hestra
Mogatan 18
330 27 Hestra
Tfn 0370-33 51 08

Hultsfred
Norra Oskarsgatan 66
577 39 Hultsfred
Tfn 0495-129 94

Jönköping 
Fridhemsvägen 14 
553 02 Jönköping
Tfn 036-34 91 50
Fax 036-16 02 21

Kalmar
Karlstorpsvägen 16
392 39 Kalmar
Tfn 0480-49 97 80
Fax 0480-856 40
kalmar@elajo.se

Limmared
Vallgatan 2
514 40 Limmared
Tfn 0325-61 80 00
Fax 0325-61 80 01
limmared@elajo.se

Linköping 
Kolfallsgatan 3A
582 73 Linköping
Tfn 013-37 43 00
Fax 013-14 44 20

Ljungby 
Långgatan 18
341 32 Ljungby
Tfn 0372-626 43
Fax 0372-628 16
ljungby@elajo.se

Markaryd  
Södra Århult
285 91 Markaryd
Tfn 0433-719 61
Fax 0433-164 44
markaryd@elajo.se

Motala
Rosendahlsgatan 6  
591 05 Motala
Tfn 0141-550 20
Fax 0141-21 22 45

Mönsterås 
Verkstadsgatan 12 
383 36 Mönsterås
Tfn 0499-101 80, 108 45
Fax 0499-128 50
monsteras@elajo.se

Mörbylånga 
Köpmangatan 12
386 50 Mörbylånga
Tfn 0485-401 10, 415 45
Fax 0485-412 21
morbylanga@elajo.se

Nybro
Jutegatan 2
382 34 Nybro
Tfn 0481-189 29
Fax 0481-168 08
nybro@elajo.se

Nyköping
Box 345, Hantverksvägen 7
611 27 Nyköping
Tfn 0155-20 55 40
Fax 0155-21 88 85
nykoping@elajo.se

Nässjö 
Jönköpingsvägen 1
571 34 Nässjö
Tfn 0380-51 45 00
Fax 0380-758 30
nassjo@elajo.se

Norrköping
Fabriksgatan 27
602 23 Norrköping
Tfn 011-13 82 00
Fax 011-16 89 44

Oskarshamn
Primovägen 1
572 36 Oskarshamn
Tfn 0491-76 73 40
Fax 0491- 819 37
el.ohamn@elajo.se



Sävsjö
Mejensjögatan 4
576 35 Sävsjö
Tfn 0382-101 01

Tranås 
Ringvägen 10
573 41 Tranås
Tfn 0140-190 95
Fax 0140-189 90
tranas@elajo.se

Ulricehamn 
Dalgatan 5
523 37 Ulricehamn
Tfn 0321-152 20
Fax 0321-161 24
ulricehamn@elajo.se

Varberg 
Härdgatan 13 C 
432 32 Varberg
Tfn 0340-67 70 95
Fax 0340-67 77 95
varberg@elajo.se

Vetlanda
Box 141, Sågvägen 2
574 22 Vetlanda
Tfn 0383-140 65
Fax  0383-76 14 10
vetlanda@elajo.se

Värnamo  
Ringvägen 63
331 32 Värnamo
Tfn 0370-470 00
Fax 0370-193 12
varnamo@elajo.se

Västervik
Edholmsgatan 15
593 61 Västervik
Tfn 0490-301 90
Fax 0490-308 90
vastervik@elajo.se

Växjö 
Smedjegatan 25
352 46 Växjö
Tfn 0470-70 19 30
Fax 0470-70 19 39
vaxjo@elajo.se 

Östhammar
Handelsvägen 5 C 
742 34 Östhammar
Tfn 0173-178 00

Elajo Mekanik AB

Elajo Mekanik AB 
Box 904, Förrådsgatan 8
572 29 Oskarshamn
Tfn 0491-76 76 00
Fax  0491-820 29
mekanik@elajo.se 

Göteborg
Bulyckevägen 5
418 79 Göteborg
Tfn 0727-45 04 44 

Östhammar
Handelsvägen 5 C 
742 34 Östhammar
Tfn 0173-178 00

Engineering

Elajo Engineering AB 
Box 904, Förrådsgatan 8
572 29 Oskarshamn 
Tfn 0491-76 76 00
Fax  0491-820 29
engineering@elajo.se

Övriga bolag

Elajo France Sarl
155 Chemin du Villars
Les Hauts de Saint Martin
FR-06140 Tourrettes sur Loup
Tfn  0033-493 24 10 67 

Elajo Technical Education  
Center AB
Box 904, Förrådsgatan 6
572 29 Oskarshamn
Tfn 0491-76 76 99
info@elajotec.com



www.elajo.se


