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Resultatet minskade
Rörelseresultatet för 2016 uppgick
till 9,7 MSEK, vilket var 5,1 MSEK
lägre än föregående år.
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ÅRET SOM GÅTT

9,7 MSEK

Oförändrat substansvärde
Elajoaktiens substansvärde blev i stort
sett oförändrat 2016 och uppgick vid
årsskiftet till 92:30 SEK per aktie.

4

2016

2015

2014

2013

2012

923 MSEK

Omsättning
Elajo omsatte 923 miljoner kronor
under 2016.

ELAJO 2016
ÅRET SOM GÅTT

EK
MS
,8

5%
6,
–1
Minskad omsättning
Beroende på minskad efterfrågan från
kärnkraftssektorn och ”lönsamhet före
volym” minskade koncernens omsättning
med drygt 16,5 procent under 2016.
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Förbättrat kassaflöde
Elajos kassa ökade under året
med 10,8 MSEK, vilket motsvarar en
förstärkning med 13,3 procent.
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Elajokoncernen hade i
genomsnitt 847 anställda
under 2016. Av dessa var
66 kvinnor, vilket motsvarar
7,8 procent.

Cirka 850 medarbetare

ELAJO 2016

Entreprenörskapet – den bästa
beskrivningen av ”Elajos DNA”
”Vilja, mod och målinriktad uthållighet präglar de starkaste och mest framgångsrika entreprenörerna. Entreprenörer har visioner och tar sig målmedvetet mot
sina drömmar. Viljan att med envishetens styrka fortsätta arbeta och aldrig ge
upp. Att ta till vara på framgångar som resan bjuder på och dra erfarenhet av
utmaningarna, som vi alla oundvikligen stöter på.
Modet att våga ge sig ut i det okända, testa något som ingen gjort innan,
behålla ett öppet sinne för förändring och lära sig av andras succéer. Att målinriktat och uthålligt nöta på för att nå sina visioner och drömmar, att kunna vara med
och bidra till något bättre. Att få smaka på framgångens sötma och känna delaktighet och att få erkänsla för sin del i utvecklingen. Det är entreprenörskap – och
detta är Elajos DNA!”
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De senaste årens fokus på kvalitet i projektverksamheten har börjat ge effekt. Vi kan summera ett
år med många lyckosamma projekt, där vi har
levererat hög kvalitet till nöjda kunder. Många
projekt är värda erkännande och några av framgångarna hittar vi i:
• Jönköping, där vi levererat funktionslösningar
inom brand, säkerhet, kraft och belysning samt
anpassad styrning och övervakning till SAAB
i Huskvarna.
• Växjö, där vi levererat el, belysning och larminstallationer till nya Pär Lagerkvists skola.
• Östergötland, där vi ansvarat för passageoch brandlarmsystem på Ericssons anläggning
i Linköping.
• Kalmar, där vi levererat kraft, belysning, potentialutjämning, tele, säkerhet, ventilation, vs, kyla
och fastighetsautomation till Nordbalt.
• Oskarshamn, där vi från vår mekaniska verkstad
fortsatt leverera kassetter för uttjänt kärnbränsle
till SKB. Leveransen kräver extremt hög kvalitet
och snäva toleranser på varje levererad kassett.
Gemensamt för dessa projekt är att vi med hög
kompetens hos våra medarbetare, stort engagemang i varje projektteam och dedikerad målstyrning
nått goda resultat och hög kundnöjdhet.

Möjligheterna
Elajos serviceverksamhet, som står för största
delen av vår omsättning, nämns allt för sällan.
En viktig del är traditionell service, där vi med hög
kompetens utför avhjälpande och förebyggande
underhåll på fastigheter, industrier och inom
offentlig förvaltning. Vi ser tillväxt inom avtalsbaserad service med periodiskt underhåll där
vår avtalsstock omfattar områden som brandlarm
och brandskydd, kyla, ventilation och skalskydd
som lås och inbrottslarm.
För att ta till vara på dessa möjligheter har vi
utsett ansvariga inom teknikområdena automation, brand och säkerhet och gör det inom kort
även för klimat. Ett av uppdragen är att skapa en
gemensam plattform där vi kan erbjuda våra
kunder ett samlat gränssnitt för all nödvändig
information om kundens anläggning. Ambitionen
är hög men högst realistisk 2017.

Utmaningarna
2016 var ett år kantat med stora utmaningar för
Elajokoncernen. Framför allt var det de stora – och
för Elajo negativa – neddragningarna inom kärnkraftindustrin, som ställde oss på prov. Vi lyckades
väl med att parera nedgången, framför allt eftersom
vår kärnverksamhet utvecklades mycket positivt.
Elajo har decennier av nära och framgångsrikt
samarbete med aktörer verksamma inom kärnkraftsindustrin. Den har varit ryggraden i våra affärsområden Mekanik och Engineering under många år.
Sedan 2015 har vi målmedvetet förflyttat våra positioner till nya industrisegment, både inom projektoch serviceverksamheten. Vi har flera nya kunder
inom papper och massa samt inom petrokemi.

Trots framgångar behöver vi fortsätta att utveckla
våra underhållskoncept och våra specialkompetenser inom projektgenomförande för att kunna
bedöma vår omställning som slutförd.
En annan utmaning som är mycket spännande
för oss är de förändringar som sker med den nya
Ellagen som träder i kraft 1 juli 2017. Den omfattar
förutom en ny behörighetsförordning bland annat
en ny definition på elinstallationsarbete. Det kommer ställa krav på Elajo att vara än mer öppna för
nya entreprenadformer, nya teknikgränser och
kanske nya kunder och konkurrenter.
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Succéerna

Trenderna
Vi har vant oss vid begrepp som IoT, digitalisering
och Big Data sedan några år tillbaka. Men vi har
famlat i vad det betyder för Elajo. I ett våra teknikområden har vi samlat kompetens för att utveckla
Elajos digitaliserade erbjudande, som ger våra
kunder en plattform och ett gränssnitt för all teknik
i deras fastigheter. Våra satsningar på automation,
brand, säkerhet och klimat är centrala här.
En annan trend vi ser är förtätning av våra tätorter med fler bostäder, ökat behov av samhällsservice och en fungerande infrastruktur. Framtidens
samhälle kommer bland annat ställa krav på nya
debiteringssystem för ”tankning” av våra fordon,
det vill säga laddning av el- och hybridbilar. Elajos
satsning på interaktiva laddstolpar erbjuder kunder
framtidens infrastruktur för ”tankning” av sina fordon.
I Sverige verkar vi vara ganska förskonade från
de mest extrema naturförhållandena men de flesta
av oss känner att säsongsvariationerna ökar och
klimatet är mer instabilt. Vi behöver alla hjälpa till
med att begränsa konsumtionen av jordens resurser
och minimera vår påverkan på miljön. Genom Elajos
satsningar på solceller för förnyelsebar energiproduktion kan vi bidra med ytterligare en liten
pusselbit för att minska vår egen och våra kunders
miljöpåverkan.

Humankapitalet
Två av våra strategiska fokusområden är relaterade
till vårt viktigaste kapital – humankapitalet – det vill
säga våra medarbetare och våra ledare. Vårt samlade
grepp för att vara den mest attraktiva arbetsgivaren,
Great Place to Work, omfattar flertalet aktiviteter
för att stärka just vår attraktivitet. Vi jobbar med
strukturerad kompetensutveckling baserad på
varje individs förutsättningar och möjligheter,
ledarutveckling för att stärka nuvarande ledare
men även förbereda framtidens ledare för nya
uppgifter och vi jobbar med individuella utvecklingsplaner för alla medarbetare.
Avslutningsvis: Som nytillträdd koncernchef vill
jag tacka alla medarbetare och andra intressenter
jag varit i kontakt med under mina första månader,
för flera inspirerande möten och att ni gett mig en
energifylld start som Elajoan!
Jonas Kihlberg
Koncernchef och VD
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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.

ELAJO 2016

Mål
Lönsamhet
Vad vi vill nå

Så ska vi nå det

Nyckeltal

• EBIT, långsiktigt >6 %

• Aktiv omkostnadskontroll

• Debiteringsgrad

• Lönsam tillväxt

• Aktiv försäljning inom
teknik- och satsningsområden

• Pris per timme

Vad vi vill nå

Så ska vi nå det

Nyckeltal

• Implementering av
projekprocessen

• Utbildning/uppföljning
kring projektprocessen

• Projektprocessen i % av
projekt

• Minskat CO2-utsläpp

• Energieffektivisering egna
lokaler och transporter

• Antal installerade solcellspaneler och laddstolpar

Vad vi vill nå

Så ska vi nå det

Nyckeltal

• Synligt, aktivt och värdegrundbaserat ledarskap

• Utvecklingsprogram
och vidareutbildning
för ledare

• Great Place to Work-index

• Omkostnader

Basordning

Ledarskap

• Affärsmässigt och professionellt uppträdande
• Nöjda medarbetare

• NKI-index

• Genomföra och följa
upp medarbetarundersökningar
• Identifiera talanger och
framtida ledare

Individuell utveckling
Vad vi vill nå

Så ska vi nå det

Nyckeltal

• En utvecklande, kreativ
och säker miljö för våra
medarbetare

• Ökat fokus på arbetsmiljö

• Medarbetarsamtal 100 %
• Arbetsmiljöutbildning
100 %
• Nollvision för arbetsolyckor
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Koncernorganisation
Elajo Invest AB

HR

El &
Energiteknik

Mekanik

CFO

Engineering

Etec
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Elajokoncernen

Affärsområde El & Energiteknik

Elajo startades 1958 och är idag ett av Sveriges
ledande el-, mekanik- och energiföretag med
cirka 850 anställda och en omsättning överstigande 900 miljoner 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 affärsområden; 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 CFO (ekonomi) är viktiga funktioner
för styrning och support för organisationen.

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, brand, säkerhet, klimat, data och
kommunikation. Dessutom kan vi leverera tjänster
innefattande totalåtagande/installationssamordning, energieffektivisering och service/teknisk
förvaltning. Separata avdelningar hanterar projekt
från planering till driftsättning.

ELAJO 2016

Affärsområdena Mekanik och Engineering

Affärsområde Etec

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 processindustri.

Etec är koncernens utbildningscenter, som bland
annat driver ett modernt treårigt eltekniskt gymnasium. 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 tekniker. Etec erbjuder också uppdragsutbildningar
till företag i regionen.
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Organisation

Certifiering

Efter de senaste årens förändringar av vår organisation har vi skapat förutsättningar för att tillhandahålla 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 bolagsnivå till moderbolaget. Alla övergripande, gemensamma 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.

Elajo arbetar aktivt med att kvalitetssäkra och förbättra vår verksamhet, minska vår miljöbelastning
samt med att uppnå en så säker arbetsmiljö som
möjligt för våra medarbetare. Vi är certifierade
inom kvalitet (ISO 9001: 2015), miljö (ISO 14001:2015)
samt arbetsmiljö (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.

ELAJO 2016

AFFÄRSOMRÅDE ELAJO EL & ENERGITEKNIK

Rejält resultatlyft
för största affärsområdet
Elajos största affärsområde, El & Energiteknik – som svarade för 75 procent
av omsättningen 2016 – fick luft under vingarna och presterade sitt bästa
resultat på sju år. Bakom lyftet finns viktiga strategival, som de senaste åren
undan för undan förbättrat lönsamheten. Med tanke på den minskade
efterfrågan från kärnkraftssektorn är lönsamhetsförbättringen för
El & Energiteknik extra välkommen.
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Det är framför allt det målmedvetna arbetet med
effektiviseringsprojektet ”3 P” som nu börjat bära
frukt. Målet med projektet har varit att åstadkomma
förbättringar inom tre prioriterade områden:
• Produktivitet
• Pris
• Projektprocess
Med produktivitet avses kort och gott att arbeta
effektivare och därmed öka debiteringsgraden.
Pris avser att successivt öka timpriset, inte minst
genom att söka uppdrag med högre förädlingsgrad. Fokus på projektprocessen betyder att Elajo
vill ha bättre, systematisk kontroll på de projekt
som affärsområdet engagerar sig i. Ledstjärnan
är lönsamhet före volym. Det kan i sammanhanget
noteras att affärsområdets bidrag till koncernens
rörelseresultat ökade med drygt 24 MSEK samtidigt
som dess omsättning minskade med cirka 5 procent under 2016.

Fler förbättringsmöjligheter
Arbetet med att effektivisera det största affärsområdet, som svarade för 75 procent av koncernens
omsättning under 2016, fortsätter. Projektprocessen
finslipas under kommande året. För att prestera
ännu bättre inom produktivitet och timdebitering
eftersträvar affärsområdet att öka antalet följdaffärer och fleråriga serviceavtal. Den tiden när
branschens aktörer kunde luta sig mot förtjänster
i materialledet anses förbi. En annan förbättringsmöjlighet för El & Energiteknik är att ännu offensivare söka sig till uppdrag med större kunskapsinnehåll och därmed också bättre lönsamhet.

Satsning inom fyra områden
Under 2016 beslutade affärsområdet att, förutom
att fortsätta med effektiviseringsarbetet, öka sin
satsning inom fyra prioriterade marknader där

digitaliserade tillämpningar på allvar gjort och
gör sitt intåg:
• Brand
• Automation – fastigheter och industri
• Säkerhet
• Klimat – kyla, ventilation, energi
Affärsområdets utveckling inom dessa teknikområden leds nu av olika arbetsgrupper. De har
till uppgift att driva såväl kompetensutveckling
som marknadsföring av Elajo som en ledande
leverantör inom samtliga dessa områden.

Mer trådlöst i hemmen
Automationsuppdrag finns både inom industri
och fastigheter. Inom industrin i form av reparation
och underhåll samt konstruktion och programmering
av nya maskiner. Fastighetsautomation omfattar
installationer för klimat och belysning/funktion,
så kallade KNX-lösningar, som ökar stadigt. Här
ser affärsområdet också goda möjligheter att växa
inom hemautomation, med mycket trådlösa funktioner, en marknad som växer mycket snabbt.
Ambitionen är att öka omsättningen inom automation med 50 procent inom en tvåårsperiod.

Alltmer säkerhet efterfrågas
El & Energiteknik är redan en certifierad leverantör
inom brand- och inbrottslarm samt passersystem.
Arbete för att erhålla certifiering inom näraliggande
uppdrag inom CCTV (kameraövervakning) samt
lås och beslag pågår. Efterfrågan fortsätter att öka.
Med hjälp av kompetenshöjning och ökade marknadsföringsinsatser vill El & Energiteknik höja sin
omsättning inom säkerhetssegmentet med 50 procent inom tre år. Totalt omsatte El & Energiteknik
cirka 125 MSEK på automation och säkerhetslösningar 2016.
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El & Energitekniks bidrag
till rörelseresultatet ökade med
24,4 MSEK under 2016.

El & Energiteknik omsatte
696 MSEK under 2016.
Det utgjorde 75 % av
koncernens omsättning.

Affärsområdets omsättning minskade
med 35 MSEK, vilket motsvarar 4,8 %.
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AFFÄRSOMRÅDE ELAJO EL & ENERGITEKNIK | FRÅN VERKSAMHETEN

Säkerhet i Östergötland
– då är det Elajo som gäller
Brand, automation, säkerhet och klimat – det är inom dessa områden som
El & Energiteknik ska forma en väsentlig del av sin framtid. I Östergötland
är framtiden redan här. Elajo har skaffat sig en marknadsledande position som
pålitlig och synnerligen efterfrågad leverantör inom säkerhet och brandskydd.

14

Under senare år har det största affärsområdet
i Elajo arbetat med flera lönsamhetsfrämjande
projekt, främst av intern karaktär. Med start 2016
har blickarna i ökad grad vänts ut mot marknaden.
Framför allt har ambitionsnivån höjts när det gäller
leveranser med ökat kunskapsinnehåll. De fyra
områdena brand, automation, säkerhet och klimat
– BASK – är sådana och har därför fått egna teknikområdesansvariga, som nu ska säkerställa att
befintlig kompetens successivt sprids inom
koncernen – och att ny tillförs.

Industrier, fastigheter och kyrkan
Att Östergötland är Elajos starkaste fäste inom
brand och säkerhet råder det ingen tvekan om.
Samtliga 65 medarbetare i Linköping, Motala och
Norrköping arbetar – sedan flera år – uteslutande
med dessa prioriterade områden. Största uppdragsgivaren är Saab i Linköping, där Elajo exempelvis
svarar för i stort sett alla brandlarm. Ericsson är en
annan stor kund. Elajo har också betydande uppdrag för större fastighetsbolag i regionen. En lite
annorlunda, och möjligtvis överraskande, kund är
Linköpings stift, som Elajo samarbetat med i många
år. I kyrkorna finns stora värden att skydda. De
används numera även för konserter och mycket
annan verksamhet, som bland annat skärper
kraven på kontrollerad inpassering.

På gång i norr och söder
Tack vare sitt goda renommé kan Elajo i Östergötland välja med omsorg vilka brand- eller säkerhetsuppdrag kontoren ska engagera sig i. Elajos mantra
”Lönsamhet före volym” skapar således inga problem här.
Bristen på säkerhetstekniker är stor och i Östergötland uppmanar man eltekniker att ta steget

vidare och höja kompetensen. Medarbetare från
andra regioner får möjligheten att lära sig mer om
brand och säkerhet hos Elajo i Östergötland, vilket
nyligen lett till att en ny avdelning kunde öppnas i
Nyköping. Exempel på andra områden inom Elajo
med hög kompetens inom brand och säkerhet är
Kalmar samt Anderstorp/Bredaryd/Värnamo. Och
– som sagt – mer ska det bli med den nya teknikorganisationen i Elajo som sjösattes 2016.

Byggboom och säkerhet
Den rådande, starka byggkonjunkturen driver på
efterfrågan av tjänster inom brand och säkerhet.
Till detta ska läggas ett ökat säkerhetstänkande
i allmänhet – både för att värna egendom och
skapa trygghet för exempelvis personal och kunder. Kravställande kommer från främst Boverket
och Arbetsmiljöverket, medan försäkringsbolag
kräver installationer som försvårar inbrott. Inpasseringssystem och kameraövervakning efterfrågas
i växande omfattning. Eldrivna låsanordningar,
kortläsare, dörrautomatik – ja, områdena är många
där Elajos kompetens kommer till användning
inom brand och säkerhet.

Intressant eftermarknad
De kompetenser inom Elajo som nu utvecklas
utifrån Östergötlands horisont passar som hand
i handske med existerande strategier inom koncernen. I och med det ökade kunskapsinnehållet
går det att få bättre betalt än för enklare, traditionella
elinstallationer. Eftersom efterfrågan på uppdrag
är god går det också att skapa bättre beläggning
och därmed högre effektivitet. Sist, men inte minst,
finns det möjligheter till en intressant eftermarknad,
tack vare den avtalsbas som byggs upp med hjälp
av installationsuppdragen.

S:t Larskyrkan i Linköping har renoverats under ett års tid. Elajo har installerat ett större

i Östergötland och Elajos projektledare Johnnie Falk, inspekterar renoveringen och

brandlarm, inbrottslarm, passersystem, beslagning av dörrar samt dörrautomatik.

installationsarbetet.

Fastighetschef Gunnar Forsberg, Svenska Kyrkan, Thomas Wärnelius, Elajos enhetschef
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AFFÄRSOMRÅDE ELAJO MEKANIK

Stora utmaningar när
kärnktaftsindustrin drar ner
2016 blev ett år fyllt av utmaningar för affärsområde Mekanik.
Med flera beslut om neddragningar och avveckling inom
den svenska kärnkraftsindustrin reducerades uppdragen
väsentligt. Bearbetning av nya kundsegment har inletts.

16

Signaler om neddragningar på de svenska kärnkraftsanläggningarna har funnits sedan en tid tillbaka, men att besluten skulle bli så omfattande som
de blev under 2016 kom överraskande. Stängning
av tre reaktorer – en i Oskarshamn och två i Ringhals – samt beslut om att inte återstarta ytterligare
en reaktor i Oskarshamn förändrade dramatiskt
affärsområde Mekaniks förutsättningar. Kärnkraft
har historiskt svarat för cirka 80 procent av affärsområdets omsättning, resterande intäkter har
kommit från annan processindustri. Totalt tappade
Mekanik drygt 120 miljoner kronor i omsättning
under 2016.

Fortsatt behov
Även under överblickbar framtid kommer det att
finnas behov av service till de svenska kärnkraftverken. Dels för att upprätthålla ett säkert serviceläge, dels för kommande demonteringen, det vill
säga avveckling och rivning.
I dessa uppdrag kommer kunskaper som
idag återfinns inom tre av Elajos affärsområden:
El & Energiteknik, Mekanik och Engineering, att
efterfrågas. Det första exemplet i närtid på sådana
uppdrag är när Svafos testreaktor i Studsvik ska
avvecklas.

Ny branscher i fokus
För att kompensera bortfallet i uppdrag från kärntekniska industrin söker nu Mekanik kunder inom
andra, näraliggande kundsegment. Tre huvudsakliga områden har identifierats och bearbetning har
inletts avseende:
• Pannor och ugnar till kraftvärmeverk
• Raffinaderier och petrokemisk industri
• Pappers- och massabruk

Det handlar om värmekraftverk och processindustrier, där affärsområdets långa erfarenhet
från den komplexa kärnkraftsindustrin utgör en
konkurrensfördel när det gäller att hantera och
leverera till krävande industriella projekt och
miljöer.

Mer serieproduktion önskvärd
Affärsområde Mekanik erbjuder tjänster inom
tillverkning, service och underhåll samt projekt.
I Oskarshamn förfogar Mekanik över en 5 000
kvadratmeter stor verkstad, som tillverkar kundorderstyrda produkter i aluminium, kolstål, rostfritt
och andra höglegerade material. I en specialbyggd verkstad tillverkar Mekanik dessutom kassetter för mellanlagring av uttjänt kärnbränsle, ett
uppdrag som löper fram till 2019 i första hand.
Serietillverkningen ökas från 40 kassetter 2016 till
50 kassetter årligen 2017 och 2018. De goda erfarenheterna av detta fleråriga uppdrag gör att
Mekanik nu undersöker möjligheterna att skaffa
fler uppdrag av liknande karaktär.

Minskat personalbehov
De stora förändringarna inom den kärntekniska
industrin har också påverkat personalsituationen
för Mekanik. Under flera års tid har affärsområdet
anlitat visstids- och projektanställda för de återkommande revisionerna på kärnkraftsanläggningar.
Som exempel kan nämnas att affärsområdet hade
över 100 medarbetare i arbete på Ringhals under
2015, där behovet 2016 reducerades till ett 15-tal.
För att anpassa organisationen till de nya förutsättningarna har Mekanik dragit ner även på tillsvidareanställd personal, både på tjänstemanna- och
kollektivsidan under 2016, men något sent.
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Det sammanvägda bidraget till rörelseresultatet,
för affärsområdena Mekanik och Engineering,
minskade med 29,8 MSEK under 2016.

Affärsområdena Mekanik och
Engineering omsatte tillsammans
213 MSEK under 2016. Det utgjorde
23 % av koncernens omsättning.

De båda affärsområdenas omsättning
minskade med 147 MSEK, vilket
motsvarar en minskning med 41 %.

ELAJO 2016
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Norsk fjärrvärmepanna
gav växande uppdrag
för Mekanik
Produktion och leveranser till pannor och ugnar är ett av de
områden som Elajo Mekanik fokuserar på, i syfte att kompensera
leveransbortfallet till den kärntekniska industrin. Under 2016 fick
Mekanik förtroende som leverantör till en ny panna i norska Elverum.
Beställare av den nya pannan i Elverum var ett av
Norges största energibolag, Eidsiva. Det norska
energibolaget valde svenska Jernforsen som
leverantör. Jernforsen valde i sin tur att anlita Elajo
Mekanik för installation av processrören till den
nya pannan. På grund av olika omständigheter
kom Mekaniks uppdrag att växa betydligt i omfattning – bland annat tillverkning av bränsletransportör
och kompletterande installationsinsatser – och det
samlade värdet på Mekaniks leveranser kom att
uppgå till cirka 7 miljoner kronor. Drygt 10-talet
medarbetare utförde Mekaniks uppdrag på plats
i Elverum.

Eldas mer returträ
Den nya pannan i Elverum har en kapacitet på
10 MWh och ska utgöra fundamentet för fjärrvärmeleveranserna i kommunen. Det som är lite speciellt
med pannan är att den eldas med returträ. Det
finns mycket god tillgång på returträ i Norge. Efter-

som priset är i det närmaste obefintligt, där kunden
i stort sett bara betalar för transporterna, blir det
naturligtvis låga produktionskostnader för elen.
Pannan i Elverum är den första pannan för returträ i landet. Det var också den första pannan i sitt
slag som Jernforsen levererat.

Kan eldas miljövänligt
Mekaniks kompetens inom kraftvärmesektorn
kom väl till pass i detta projekt. En returträpanna
kan eldas mycket miljövänligt, men det kräver specialistkunskaper. Sådana kunde Mekanik bistå med,
vilket bland annat resulterade i att affärsområdet
fick en framträdande roll även när det var dags att
provelda och ta pannan i drift i början av 2017.
Sammantaget var Mekanisk insatser i detta projekt dessutom mycket uppskattade av beställarna,
vilket förhoppningsvis kan skapa nya uppdrag i
framtiden. I Norge planeras det för flera nya pannor av detta slag.

Den första pannan som eldas med returträ i Norge blev klar i Elverum under 2016. Elajo

bland annat med fler installationsuppdrag, tillverkning av bränsletransportör och intrimning

Mekaniks kunskaper kom väl till pass och resulterade i ett växande uppdrag under pro-

av den nya pannan.

jektet. Uppdraget bestod från början i installation av processrören, men kompletterades
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Stängning av reaktorer
skapar ny typ av uppdrag
Elajo Engineering har spetskompetens inom strålskyddsområdet. Med ett 15-tal
egna tillsvidareanställda strålskyddstekniker samt ett 80-tal visstidsanställda
strålskyddstekniker, arbetsmiljötekniker och brandtekniker har affärsområdet
under många år servat de svenska kärnkraftverken med konsultinsatser – löpande
i allmänhet under året, men framför allt i samband med årliga revisioner.
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Precis som för affärsområdet Mekanik har Engineering påverkats menligt av den krympande svenska
kärntekniska industrin. I omsättning uttryckt förlorade
affärsområdet cirka 25 MSEK under 2016, vilket
motsvarar ett bortfall på cirka 35 procent. Engineering är inställt på fortsatt minskade volymer eftersom
antalet årliga revisioner sjunker i samma takt som
reaktorer stängs eller inte återstartas.

Tre vägval
Engineering tacklar den uppkomna situationen
på tre sätt. Affärsområdet vill naturligtvis behålla
så många uppdrag som möjligt, relaterade till de
nio reaktorer som fortfarande är i drift, men antalet
revisionsveckor 2017 väntas minska till 36, jämfört
med 52 under 2016. Affärsområdet vill också spela
en viktig roll i den demontering – stängning och
avveckling – som kärnkraftindustrin har att hantera
under många år framöver. Utöver detta söker Engineering nya uppdrag inom andra branscher som
arbetar likartat kärnteknisk industri, med årliga
revisioner och uppgraderingar av produktionsutrustningen.

En utmaning för hela branschen
Engineering har haft i stort sett hela sin omsättning
från just den kärntekniska industrin. Affärsområdet
förfogar över ledande expertis och kompetens,
som naturligtvis äventyras om utvecklingen fortsätter.
Samtidigt är det angeläget för kärnkraftsägare och
andra aktörer att kompetens finns kvar, inte minst
med tanke på den demontering som väntar runt
hörnet. Elajo Engineering kommer under 2017 att
för ett flertal intressenter belysa denna utmaning.
Presentationer och förslag på de tjänster som Elajo
kan bidra med i denna utmaning, som rimligtvis
borde bekymra de flesta aktörerna i branschen,
kommer att genomföras under året.
Parallellt med detta kommer Engineering att
vidareutbilda sina strålskyddstekniker inom diverse

spetskompetenser för att, om möjligt, bli en än mer
intressant partner i arbetet med demonteringen.

Samma situation
Precis som affärsområde Mekanik behöver Engineering marknadsföra sitt erbjudande till andra kundgrupper än den kärntekniska industrin. Pappersoch petroleumindustrin är ett par exempel, kemisk
industri är ett tredje. I flera fall kan ett gemensamt
erbjudande från Mekanik och Engineering bli både
aktuellt och intressant. Kunskaperna och erfarenheterna finns. Generellt gäller också att det ställs
nya och hårdare miljökrav i flera branscher. Engineerings strålskyddstekniker har god kompetens för
att styra upp och skapa efterlevnad kring detta.

Säkerhet i fokus
Engineerings huvudsakliga uppdrag är alltjämt
säkerhetsarbete vid kärnkraftverken. Det utförs
löpande under året, där Engineerings specialister
mäter och detekterar förekomsten av strålning,
likaså säkerställer personlig skyddsnivå och utrustning så att inte personal utsätts för oönskad stråldos.
I samband med de årliga revisionerna behovsanställs dessutom personal.
Engineering erbjuder även utbildning och
andra tjänster inom strålskydd, brandskydd och
arbetsmiljö. Erfarenheterna från att ha utvecklat
kompetens i den krävande kärntekniska miljön
värdesätts även av andra branscher där det ställs
extra höga krav på systematik och kvalitet.

Störst i Oskarshamn
Affärsområdets största uppdrag finns vid kärnkraftverket i Oskarshamn, men Engineering har uppdrag
även på Ringhals, Forsmark, Studsvik och Svafo. På
kundlistan finns även SKB, som anlitar Engineering
vid företagets anläggning CLAB i Oskarshamn,
där uttjänt kärnbränsle mellanlagras.
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Det sammanvägda bidraget till rörelseresultatet,
för affärsområdena Engineering och Mekanik,
minskade med 29,8 MSEK under 2016.

Affärsområdena Engineering
och Mekanik omsatte tillsammans
213 MSEK under 2016. Det utgjorde
23 % av koncernens omsättning.

De båda affärsområdenas omsättning
minskade med 147 MSEK, vilket
motsvarar en minskning med 41 %.
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Utsedd till ensam
leverantör men på
krympande marknad
22

Med samlad erfarenhet från närmare fyra decennier har Elajo Engineering skaffat
sig en ledande position på den svenska marknaden för strålskyddstjänster. Även
om nu marknaden krymper i takt med att reaktorer stängs eller inte återstartas
kommer den positionen att försvaras. Under 2016 beslutade OKG i Oskarshamn
att välja Engineering som ensam leverantör av strålskyddstjänster.
Det största uppdraget för Engineering, på samtliga
kärnkraftverk, är de årliga revisionerna. Under
revisionerna, som pågår under lite olika lång tid,
handlar det främst om att ladda med nytt bränsle,
göra förebyggande underhåll och erforderliga
uppgraderingar av systemen. Under 2017 görs
exempelvis en sådan revision för den tredje reaktorn
i Oskarshamn. Det är en så kallad stor revision,
som beräknas pågå under 42 dygn. Engineering
räknar med att sysselsätta cirka 65 personer i samband med revisionen, som utförs under vecka
33–40. Merparten av dessa personer projektanställs.

Servicedrift kräver insatser

Egen personal på plats

Stängningen av flera reaktorer i Sverige har gjort
att Engineering skyndsamt fått se sig om efter
andra marknader där deras kompetens kan komma
till nytta. Men det ska inte uteslutas att Engineerings tjänster kan komma till användning även i
andra länder. Förfrågan har kommit från ett finskt
kärnkraftverk för uppdrag under 2017. Engineering
har tidigare anlitat finsk arbetskraft vid revisionsuppdrag i Sverige.

Engineering utför också löpande uppdrag under
året i såväl Oskarshamn, Forsmark som Ringhals
och Studsvik/Svafo. Totalt är ett 20-tal av Engineerings strålskyddstekniker engagerade i dessa
löpande uppdrag, som förutom strålskyddsarbete
innehåller näraliggande uppdrag inom arbetsmiljö och brandskydd.
Även i Forsmark och Ringhals kommer det att
genomföras revisioner under 2017 och då med
uppskattningsvis totalt 35 personer från Engineerings sida.

Från och med halvårsskiftet 2017 kommer bara en
reaktor att vara i drift i Oskarshamn. För den kommer
Engineering att utföra traditionellt driftstrålskydd, i
enlighet med det nya avtalet som ensamleverantör.
Den reaktor som stängs av i sommar, plus den som
inte har återstartats, kommer också att behöva
insatser i form av servicedrift. Med tanke på den
känsliga miljön kommer det att finnas behov att
kartlägga både strålnings- och kontaminationsnivåer. Dels av rena säkerhetsskäl, dels för att
kunna planera kommande demonteringar.

Uppdrag utanför Sverige

Bilden visar bränslebyte på Oskarshamn 3. I höst är det dags igen för revision och bränslebyte. I egenskap av ensamleverantör av strålskyddstjänster kommer Elajo Engineering

att ha cirka 65 personer sysselsatta med revisionen, som pågår under 42 dygn.
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Rekordmånga sökte till
gymnasieutbildning på Etec
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En gymnasieutbildning på Etec (Elajo Technical Education Center) står högt
i kurs på arbetsmarknaden. De flesta får jobb snabbt efter avslutad utbildning.
Det vet ungdomar i Småland med omnejd. Under skolans 15:e verksamhetsår
slogs 61 ungdomar om de 28 utbildningsplatserna. Samtidigt var intresset
för utbildningarna på Etecs yrkeshögskola varierande.
Det finns flera förklaringar till varför Etecs gymnasieskola för blivande el- och energitekniker är så
populär. Inte minst det omfattande samarbetet
med företag i regionen. Nätverket uppgår till cirka
150 företag, som har intresse av att det utbildas
kompetenta el- och energitekniker. Företagen
bidrar i sin tur med att erbjuda frikostigt med praktikplatser, där elever och företagen får umgås redan
under utbildningstiden. Företagsrepresentanter
fungerar även som rådgivare i hur utbildningen
bäst ska formas för att svara mot näringslivets
behov och krav.

Populär gymnasieskola
Gymnasieskolan har funnits med sedan start och
behåller sin popularitet. Etec har gjort sig känt för
hög utbildningskvalitet, högt studietempo och
ett stort värdegrundsarbete för att på bästa sätt
förbereda eleverna för arbetslivet. Ett lärande för
livet, kort och gott.
För de elever som så önskar är steget ut i
arbetslivet oftast kort, men många väljer att förkovra sig ytterligare på de utbildningslinjer som
Etec utbjuder inom ramen för sin Yrkeshögskola.

Fick ställa in
Två av de planerade utbildningarna på Yrkeshögskolan – Elkraftingenjör samt Elkonstruktör för
Europamarknaden – fick tyvärr ställas in eftersom
Etec fick för få och svaga sökanden till dem. Istället
blev det nystart av utbildningen Automations-

ingenjör 4.0 samt start av Automationstekniker
med inriktning Hydraulik. Den förstnämnda utbildningen ”tappade” Etec överraskande året före
omstarten, vilket påverkade det ekonomiska
utfallet för 2016.

Full fart hos Scania
Förutom de egna utbildningarna på gymnasieoch Yrkeshögskolenivå bedriver Etec även uppdragsutbildningar åt olika företag i regionen. Det
största uppdraget någonsin har kommit från Scania,
som genomför en investering i miljardklassen i en
helautomatiserad karossverkstad i Oskarshamn.
För att på bästa sätt förbereda Scanias medarbetare
för det kommande teknikskiftet har Etec haft uppdraget att skräddarsy olika utbildningspaket,
baserade på de kunskaper och yrkesroller som
medarbetarna har haft. Utbildningarna startade
på allvar 2015 och genomfördes med hög frekvens
även under 2016.

Tioårsjubileum för automationsmässa
Etecs samarbete med det kringliggande näringslivet tar sig flera uttryck. Ett exempel är den årliga
automationsmässan, som 2016 genomfördes för
tionde året i rad. Mässan arrangeras gemensamt
av Etec, ÅF och Rejlers. Näringslivet var väl representerat både som utställare och besökare. På
mässan fick också Etecs elever stifta bekantskap
med den senaste tekniken och träffa presumtiva
arbetsgivare.
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Etecs bidrag till rörelseresultatet
minskade med 0,8 MSEK under 2016.

Etec omsatte 18 MSEK under 2016.
Det utgjorde knappt 2 %.

Affärsområdets omsättning minskade
med 1 MSEK, vilket motsvarar 5 %.
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Uppdragsutbildning växer
när Etec tar sats mot 2020
26

Fler uppdragsutbildningar och nyanställning av lärare. Det är några av inslagen
i den nya strategin som ledningen för Etec format med sikte på 2020. Strategin
är framtagen i syfte att öka tydligheten och långsiktigheten i verksamheten.
Blivande el- och energitekniker kan vara säkra på
att Etec välkomnar dem även i framtiden. Gymnasieutbildningen har alltid varit basen i verksamheten
och ska så förbli, det råder det inga diskussioner
kring. Yrkesutbildningen har också en given plats
på skolan, men där avser Etec att kraftsamla kring
automation. Näringslivet – inklusive Elajo självt –
ropar efter automationstekniker och -ingenjörer.
Det återspeglas även i den satsning på automationstjänster som El & Energiteknik nu genomför.

kommer att medverka i en film, tillsammans med
Vinnova och Näringsdepartementet, kring Industri
4.0. Det är branschens begrepp för den snabbt
växande digitaliseringen inom industrin, där man
också visar stort intresse för IoT – Internet of Things.
Filmen, som har inriktning på Industri 4.0, ska
vara klar före sommaren 2017 och kommer bland
annat att finnas tillgänglig på Veckans Affärer,
LinkedIn och YouTube.

Fördubblad uppdragsutbildning

Under 2016 har Etec fortsatt med den stora utbildningsinsatsen inom ”Elsäkerhet” för flera hundra
montörer inom Elajos affärsområde El & Energiteknik. Det är en tvådagars utbildning, som garanterar att samtliga medarbetare har uppdaterad,
erforderlig kunskap och kompetens inom yrkesområdet.
Etec håller dörren öppen för fler framtida,
skräddarsydda utbildningar för koncernen, inte
minst med tanke på den satsning som nu Elajo gör
inom kompetensområdena brand, säkerhet, automation och klimat.

Den största satsningen inom Etec de kommande
åren kommer att äga rum inom uppdragsutbildning.
De senaste åren har Scania varit överlägset största
uppdragsgivaren, men nu visar en växande skara
företag intresse för att få Etecs hjälp med att genomföra utbildningar och alldeles särskilt med inriktning
mot automation.
Etec räknar med att uppdragsvolymen och
-omsättningen ska fördubblas fram till 2020. Två
nya lärare – som för övrigt har fått sin utbildning
hos Etec tidigare – har rekryterats i början av 2017.

Film med Näringsdepartementet
Att Etecs utbildningar har gott renommé står utom
tvivel. Det har också resulterat i att Etec under 2017

Internt utbildningsprojekt

Etec vill ligga i teknikens absoluta framkant när det gäller automation – både inom industrin och andra sektorer i samhället. En utmaning för Etecs lärarkår, här representerad av

Thomas Norström, Åke Petersson, Michael Greiffe, Johan Petersson och Johan Thörn.
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Så vill Elajo skapa en av
Sveriges bästa arbetsplatser
Sedan några år tillbaka arbetar Elajo målmedvetet för att höja kompetens,
delaktighet, motivation och trivsel för de cirka 850 medarbetarna.
Insatser sker både på ledarnivå och för kollektivanställda. Genom
årliga undersökningar mäts resultatet av insatserna. Det går framåt.
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Elajo startade 2015 ett ledarutvecklingsprogram
som omfattar alla i ledande befattningar inom
koncernen. Under två plus två dagar, med en
månads mellanrum, sker generell kompetenshöjning samtidigt som ledarna rustas med olika
verktyg som ger stöd i ledarskapet. Det första året
deltog 75 ledare i programmet och under 2016
utbildades ytterligare 37. Eftersom det hela tiden
kommer till nya ledare inom koncernen rullar programmet vidare och ett 20-tal deltagare är inbokade
under 2017. Parallellt med detta skissas det nu på
vidareutbildning av högre chefer, för att ytterligare
lyfta ledarskapet i koncernen.

Great Place to Work

Utvecklingstrappor stimulerar

Förbättrad rekryteringsprocess

För stora delar av personalen har arbetet med
utvecklingstrappor intensifierats under 2016. Det
handlar kort och gott om att visa på och inspirera
till olika karriärvägar inom koncernen samt vilka
utbildningsmöjligheter som står till buds. Utvecklingstrapporna är ett naturligt inslag i det årliga
medarbetarsamtalet och numera även i rekryteringar
som Elajo gör.

Hur Elajo framstår som arbetsgivare är en viktig
del av koncernens varumärke. Det gäller givetvis
också för dem söker jobb i företaget. Under 2017
görs förbättringar i rekryteringsprocessen, bland
annat genom en karriärsida på hemsidan där alla
lediga tjänster presenteras. Kandidaterna kan
enkelt få en känsla för vilken typ av företag Elajo är
och söka utannonserade tjänster eller visa intresse
för bolaget i allmänhet.
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Rekordmånga medarbetarsamtal
Ledarprogram och utvecklingstrappor är två goda
exempel på hur Elajo arbetar för att bli uppfattat
som en av Sveriges bästa arbetsplatser. Ett tredje
exempel är att vara föregångare i fråga om att
genomföra årliga medarbetarsamtal med medarbetarna. 2016 blev ett rekordår i detta sammanhang. Hela 96 procent av medarbetarna hade vid
årets slut haft ett medarbetarsamtal med sin chef.
Dessa samtal har flera syften. Dels att skapa delaktighet, engagemang och framtidstro, dels att
bygga förtroendefulla relationer och lära känna
medarbetarnas styrkor.

Sedan tre år tillbaka genomför Elajo årligen en
medarbetarundersökning – Great Place to Work –
för att dels få veta hur medarbetarna uppfattar
Elajo som arbetsgivare, dels kunna få fram olika
utvecklingsområden som förbättrar företaget och
arbetsmiljön. Undersökningen är en viktig del i att
skapa en av landets bästa arbetsplatser. Elajo är
förvissat om att trivs medarbetarna, får jobba med
det de gillar, har bra ledare och kollegor så gör de
sitt bästa varje dag. Resultatet från Great Place to
Work har visat på framsteg år från år, om än inte
i så snabb takt som företaget helst önskat.

Uppskattade familjedagar
Det är inte bara på arbetstid som Elajo stärker
banden med sina medarbetare. Under 2016 bjöd
företaget in till familjedagar vid två tillfällen. Den
ena innehöll skidåkning i Isaberg Mountain Resort,
den andra arrangerades på Kolmården. Det blev
två lyckade dagar, där medarbetare med familjer
från alla affärsområden och avdelningar fick tillfälle att träffas.

Via utvecklingssamtal vill Elajo skapa delaktighet, engagemang och framtidstro hos sina

ges bästa arbetsplats. Vid årets slut hade hela 96 procent av medarbetarna deltagit

850 medarbetare. Utvecklingssamtalet är ett viktigt inslag i ambitionen att skapa Sveri-

i utvecklingssamtal.
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Platschefen i Tranås
utsågs till ”Årets Elajoan”
För tolv år sedan sökte han, nästan på måfå, en tjänst på Elajo i Tranås.
För sex år sedan blev han platschef. 2016 utsågs han till ”Årets Elajoan”.
Grattis, Gert Dahlman!
När Gert Dahlman i september 2016 kallades till
Elajos årliga Ledarforum hade han inte en aning
om vad som väntade. Visserligen är utmärkelsen
”Årets Elajoan” en återkommande punkt på forumet,
men föga anade han att det var hans namn som
skulle komma att offentliggöras i sammanhanget.
– När jag hörde motiveringen läsas upp tänkte
jag direkt på en av mina bordsgrannar!

– När jag började i Elajo 2005 jobbade alla
som ”ensamvargar” och det förekom inga jobbdiskussioner över huvud taget i fikarummet.
Sedan jag blev platschef 2011 har jag försökt
stimulera samarbete och gemensamma problemlösningar i teamet. Jag kan garantera att det inte
är särskilt tyst när vi fikar tillsammans numera.
Och problemen löser vi!

Nominerad av arbetskamrater
Nåväl, nu var det Gert Dahlman som skulle få motta
diplom, blommor och en hägrande Frankrikevecka. Men det som gladde honom allra mest var
det faktum att det är arbetskamrater som nominerat
honom som en värdig mottagare, någon som
uppenbarligen koncernledningen – som har sista
ordet – tyckte var ett utmärkt förslag.

Löser problemen tillsammans
Idag är Gert Dahlman chef för 17 montörer i Tranås
och Aneby. Den huvudsakliga inriktningen på
enheterna är service mot industrier på det småländska höglandet. Men här har Elajo också byggt
upp kompetens och en bra position inom säkerhetsinstallationer.

Motiveringen
Så här lyder motiveringen till att Gert Dahlman
blev Årets Elajoan 2016:
”Med en drivning, god arbetsmoral samt en
mycket bra kommunikation med sina medarbetare
har Gert ökat både arbetstrivseln och arbetsmoralen,
knutit nya kundrelationer och jobbat med att förbättra relationen med våra befintliga kunder samt
ökat vinsten markant på enhet Tranås under sin tid
som enhetschef.
Han hjälper alltid sina medarbetare om de har
frågor, även när han själv inte har tid. Kort sagt är
Gert den perfekta kandidaten för ”Årets Elajoan”
då han ger sitt allt och sätter standarden på Elajo
för hur en enhetschef ska vara.”
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Elajomedarbetare
blev svensk mästare!
23-årige Johan Thörn har sin dagliga gärning som teknikansvarig
på Etec, Elajos utbildningscenter. Men han har fler strängar på
sin lyra. Under 2016 blev han svensk mästare i mekatronik, när
Yrkes-SM avgjordes i Malmö.
I jobbet på Etec är det Johan som ser till att skolans
teknik är i toppklass. Det handlar bland annat om
robotceller, processlabb och installationsbänkar.
När Etec under 2016 byggde ett nytt, toppmodernt
trådlöst nätverk så var Johan Thörn också i högsta
grad involverad. Han har även deltagit i olika externa
uppdragsutbildningar som Etec genomfört.

Uttagning på internet
Att säga att Johan Thörn har ett stort tekniskt
intresse är i underkant. Hemma i lägenheten i centrala Oskarshamn har han redan installerat digitala
lösningar som gör det möjligt att fjärrstyra och
automatisera olika funktioner. Och när han såg

att det fanns en uttagningstävling på internet inom
området mekatronik – en kombination av mekanik
och elektronik – hänge han på. Och gick vidare,
som en av åtta, till finalen i Yrkes-SM.

Skolad i skolan
Johan är skolad på Etec, som nu blivit hans arbetsplats. Först läste han gymnasiet, sedan YH-utbildningen till automationsingenjör. Vid Yrkes-SM blev
han ett levande bevis på den klass Etec håller på
sin utbildning. Johan Thörn gick nämligen hela
vägen. Han var den som lyckades allra bäst under
de tre dagarnas sextimmarspass och blev därmed
svensk mästare i mekatronik. Grattis!
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Fem år i sammandrag
(MSEK)
				
2016
2015
2014
2013
2012*
Resultatposter
Fakturering
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Årets resultat

923,3
9,7
6,1
4,2

			
1 106,4
1 017,5
14,8
9,9
10,8
4,3
7,7
2,5

882,0
–10,5
–14,4
–10,4

861,4
–19,2
–37,6
–34,0

Balansposter						
Anläggningstillgångar
61,5
73,1
78,9
71,0
29,7
Övriga omsättningstillgångar
268,6
275,7
232,3
252,7
243,0
Likvida medel
92,0
81,3
129,9
79,8
80,9
Eget kapital
102,6
102,9
97,4
94,9
103,2
Avsättningar
82,0
82,8
85,0
86,7
87,3
Långfristiga skulder
26,7
37,3
41,8
36,5
0,0
Kortfristiga skulder
210,8
207,1
216,9
178,1
163,1
Totalt kapital
422,2
430,1
441,1
403,6
353,6
Sysselsatt kapital
228,9
243,7
245,2
219,1
184,3
Övrigt						
Medeltal antal anställda
847
987
996
963
938
Lönekostnader
372,4
448,8
414,5
392,5
366,4
32

Investeringar						
Fastigheter
0,0
1,1
1,9
7,7
0,0
Maskiner och inventarier
0,9
3,2
2,8
2,7
3,4
Relationstal 					
Vinstmarginal, %
1,1
1,4
1,0
–1,1
–1,5
Avkastning på totalt kapital, %*
2,4
3,5
2,5
–2,5
–3,2
Avkastning på sysselsatt kapital, %*
4,4
6,2
4,3
–4,8
–6,0
Avkastning på eget kapital, %*
4,0
7,7
2,6
–10,5
–25,3
Kapitalomsättningshastighet, ggr
2,2
2,5
2,4
2,3
2,2
Soliditet, %
24,3
23,9
22,1
23,5
29,2
Räntetäckningsgrad, ggr
2,5
3,5
1,7
–2,0
–0,5
Tillväxt i fakturering, %
–16,5
8,7
15,4
2,4
–13,7
Elajoaktien					
Substansvärde**, kr
92,30
92,55
87,63
85,35
92,85
Resultat per aktie **, kr
3,74
6,92
2,27
–9,34
–30,56
Föreslagen utdelning per aktie, kr
3,50
4,00
2,00
0,00
0,00

*Kapitalet (totalt kapital, eget kapital och sysselsatt kapital) ingår med ett genomsnitt av de senaste tjugofyra månaderna.
** Jämförelsetalen för året 2012 har inte räknats om enligt K3.

Definitioner
Vinstmarginal: Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.
Avkastning på totalt kapital: Rörelseresultat ökat med finansiella intäkter i procent av genomsnittligt totalt kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital: Rörelseresultat ökat med finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
Avkastning på eget kapital: Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.
Kapitalomsättningshastighet: Nettoomsättning i relation till genomsnittligt totalt kapital.
Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutning.
Räntetäckningsgrad: Resultatet efter finansiella intäkter dividerade med de finansiella kostnaderna.
Tillväxt i fakturering: Årets fakturering i relation till föregående års fakturering.
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Elajoaktien
Antal

Aktieägare %

Antal aktier

Aktier %

Aktieinnehav
1–200

69

45,7 %

7 351

0,7 %

201–1 000

21

13,9 %

10 675

1,0 %

1 001–2 000

3

2,0 %

4 170

0,4 %

2 001–5 000

1

0,7 %

3 420

0,3 %

5 001–100 000

4

2,6 %

171 187

15,4 %

100 001–

2

1,3 %

770 249

69,3 %

51

33,8 %

144 450

13,0 %

151

100,0 %

1 111 502

100,0 %

Svenska förvaltare
Totalt

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
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A-aktier

B-aktier

Antal aktier

Innehav %

Röster

Röster %

Familjen Josefsson

224 998

219 960

444 958

40,0 %

2 469 940

78,8 %

Assemblingruppen

0

418 230

418 230

37,6 %

418 230

13,3 %

Tisner Fransson, Åsa

0

67 913

67 913

6,1 %

67 913

2,2 %

Fransson, Lotta

0

67 913

67 913

6,1 %

67 913

2,2 %

Nordling, Dag

0

35 600

35 600

3,2 %

35 600

1,1 %

Nilsson, Lars-Erik

0

16 190

16 190

1,5 %

16 190

0,5 %

Wulff, Marianne

0

6 000

6 000

0,5 %

6 000

0,2 %

Mörelius, Bo

0

6 000

6 000

0,5 %

6 000

0,2 %

Blomén, Gert

0

5 000

5 000

0,5 %

5 000

0,2 %

Klaesson, Nils-Arne

0

3 420

3 420

0,3 %

3 420

0,1 %

Övriga

0

40 278

40 278

3,6 %

40 278

1,3 %

224 998

886 504

1 111 502

100 %

3 136 484

100 %

Största aktieägare

Elajoaktien handlas på Alternativa Listan (www.alternativa.se) som är en del av Pepins Group AB,
ett värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen.

ELAJO 2016

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Elajo
Invest AB, organisationsnummer 556079-4330,
får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för år 2016.

Information om verksamheten
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Elajo är ett ledande el-, mekanik- och energiföretag
med fokus på energieffektivisering, miljöförbättringar
samt unika lösningar med hög kvalité. Genom att
kombinera det lilla företagets närhet och flexibilitet
med det stora företagets resurser kan vi öka våra
kunders konkurrenskraft. Elajo finns på ett 40-tal
orter i Sverige och med bred kompetens erbjuder
vi helhetslösningar inom el, säkerhet, automation,
mekanik och strålskydd. Vi är delaktiga i hela processen från rådgivning, konstruktion, projektledning
och genomförande/installation till serviceåtaganden
inom dessa områden.
Inom verksamhetsområdet El & Energiteknik
erbjuder vi en kompetent och erfaren serviceorganisation inom el, kommunikation, brand,
säkerhet, automation, VVS, ventilation och kyla.
Vi har kvalificerad sakkunskap avseende fastighets- och industriautomation där vi arbetar i ett
nära samarbete med vår yrkeshögskola Etec.
Inom brand och säkerhet levererar Elajo helhetslösningar och våra ingenjörer är certifierade enligt
SBF 1008:2. El & Energiteknik genomför projekt
och installationer till både industri-, offentliga-,
kommersiella- samt privatkunder där uppdragen
kan vara allt ifrån enklare installationer till stora
effektiviseringsprojekt och ombyggnationer.
Elajo Engineering AB är marknadsledande
leverantör av strålskyddstjänster till kärntekniska
anläggningar och inom den icke nukleära industrin
erbjuds drifttekniker, arbetsmiljötekniker samt
brandtekniker.
Elajo Mekanik AB levererar lösningar inom
maskinbyggnationer, rostfria produkter, kolstålsprodukter eller kvalificerad svetsning i rostfritt och
andra höglegerande material. Till kund erbjuds ett
helhetsåtaganden där vi är med hela vägen från
planering till färdig produkt och idrifttagning.
Prefabricering och modultillverkning sker i modern
miljö med senaste teknik i vår verkstad i Oskarshamn.
På Etec har vi en av marknadens mest moderna
treåriga gymnasieutbildning inom elteknik och vi
har ett riksintag. Etec bedriver även en tvåårig
yrkeshögskoleutbildning inom automation med
nära samarbete med Elajos övriga verksamhet
samt uppdragsutbildningar åt externa kunder.
Sammantaget är Elajo en professionell och
komplett partner som tar ett helhetsgrepp över
hela installations- och serviceprocessen.

Organisation
Verksamheten är organiserad i fyra integrerade
affärsområden och verkar i Sverige. Koncernledningens huvudkontor är placerat i Oskarshamn med stödfunktioner som ekonomi, inköp,
IT, marknad och HR.

Marknaden
Marknadsförhållandena inom Mekanik och Engineering försvagades under årets gång, främst drivet
av politiska beslut avseende kärnkraftssegmentet.
Elajos fakturering minskade med 17 % och för
affärsområde Mekanik och Engineering sammantaget 41 %. Marknadsförsvagningen inom kärnkraftssegmentet inleddes under år 2015 och fördjupades
under inledningen av 2016, därefter har efterfrågan
befunnit sig på en stabil men låg nivå. Ett intensivt
förändringsarbete initierades under 2016 i syfte att
växa inom andra marknadssegment såsom pappersoch massaindustri samt inom petrokemi. Marknaden
för El & Energiteknik bedöms i stort som oförändrad.

Nettoomsättning
Koncernens nettoomsättning uppgick till 923 MSEK
(1 106 MSEK) och fördelar sig enligt följande per
affärsområde:
(MSEK)
El & Energiteknik
Mekanik och
Engineering
ETEC
Moderbolaget
Avgår fakturering inom
koncernen
Summa

2016

%

2015

%

696

75 %

731

66 %

213

23 %

360

33 %

18

2%

19

2%

14

2%

17

2%

–18

–2 %

–21

–3 %

923

1 106

Rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick till 9,7 MSEK (1,1 %), vilket
är en försämring mot föregående år.
Inom affärsområde El & Energiteknik uppgick
rörelseresultatet till 23,1 MSEK (3,3 %) en positiv
förändring med 24,4 MSEK. Förbättringen kan
främst hänföras till effektiviseringar på omkostnadssidan, en starkare projektmarginal till följd av
en förbättrad projektprocess samt att resultatet
påverkas positivt av en ökad produktivitet.
Affärsområdenas bidrag till rörelseresultatet fördelar sig enligt följande:

El & Energiteknik
Mekanik och Engineering

2016

2015

23,1

–1,3

–10,3

19,5

ETEC

–0,8

–0,4

Moderbolaget

–1,0

–2,7

Övriga bolag/koncernposter

–1,3

–0,3

Summa

9,7

14,8

					

Personal
Det genomsnittliga antalet anställda under året var
847 (987), varav i moderbolaget 19 (20) anställda.
Av det totala antalet medelanställda var 66 (83)
kvinnor, varav 13 (14) kvinnor i moderbolaget.
Vårt arbete i samband med medarbetarsamtalen, som följer en tydlig struktur, omfattar samtliga
medarbetare. Inom koncernen finns ett ledarskapsprogram och deltagarna kommer från samtliga
affärsområden.
Löner och andra ersättningar samt fördelningen
av dessa framgår av not 7.

Kapacitetsutnyttjande
Kapacitetsutnyttjandet påverkas i stor utsträckning
av marknadens efterfrågan. På kort sikt kan det
vara problematiskt att kompensera kostnadssidan
med en nedgång 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 anpassa utbudet
till efterfrågan i produktionen.
Prisrisker
Oförutsedda variationer på kostnadssidan avseende
insatsmaterial och underentreprenörer utgör en
risk. Elajo minimerar denna risk genom att gentemot
sin kund använda sig utav lämplig kontraktform.
Därtill arbetar Elajo centralt med effektiva inköpsrutiner.

Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga
placeringar uppgick vid årsskiftet till 92,0 MSEK
(81,3 MSEK).

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

Väsentliga risker

Finansiella risker

Elajo är utsatt för olika sorts risker inom den verksamhet som bolaget bedriver, vilka delas upp i operativa
respektive finansiella risker. De operativa riskerna
är större än de finansiella riskerna och som operativa
risker klassificeras konjunkturen, anbudsgivningen,
kapacitetsutnyttjande, prisrisker och vinstavräkning.
De finansiella riskerna är kopplade till kapitalbindningen i verksamheten samt till kapitalbehovet.

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

Likvida medel

Operativa risker
Konjunkturen
Fluktuationer i den svenska konjunkturen påverkar
branscherna där Elajo är verksamma. Svängningar
i marknaden och politiska beslut påverkar efterfrågan inom installationsbranschen. Framförallt
påverkas nybyggnation av fastigheter, däremot
påverkas service och underhållsarbeten ej i
samma utsträckning. Därtill påverkar marknaden
och i synnerhet även politiska beslut efterfrågan
inom kärnkraftsindustrin som är en bransch där
Elajo är verksam.
Anbudsgivning
En projektverksamhet påverkas av olika risker i samband med anbudsprocessen, såväl kommersiella
som produktionsrisker. För att minimera riskerna
avseende anbudsgivningen har Elajo implementerat en projektprocess. Projektprocessen syftar
till att säkerställa att Elajo arbetar på ett standardiserat sätt, med checklistor och kontrollpunkter,
inom sina projekt och därigenom kan identifiera
risker och således även prissätta dem.
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(MSEK)

Miljöinformation
Koncernen bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Anmälningsplikten avser
verkstadstillverkning samt transport av miljöfarligt
avfall. Den anmälningspliktiga verkstadstillverkningen bedrivs i Oskarshamn. Miljöpåverkan från
verksamheten påverkar den yttre miljön genom
buller och luftföroreningar. Samtliga uppmätta värden ligger inom de gränser, som myndigheterna
åsatt. Bolaget är ej inblandat i någon miljörelaterad tvist.
Vad gäller anmälningsplikten avseende transport av miljöfarligt avfall så gäller detta Elajo El &
Energiteknik AB och avser i huvudsak transport av
förbrukade lysrör, blybatterier etc. Anmälningsplikten fullgörs vart femte år.

Säkerhet, hälsa och miljö
Elajo arbetar aktivt för att ständigt förbättra vår
arbetsmiljö och minska vår påverkan på yttre miljö.
Vårt arbetsmiljöarbete går under samlingsnamnet
”Säkerhet & Omtanke”. Genom utbildningar, temaveckor och löpande arbete med riskanalyser ligger
fokus på både fysisk och psykosocial arbetsmiljö
och självklart nollvision gällande arbetsolyckor.
Allas rätt till en säker arbetsmiljö och vikten av att
dessa frågor går före allt annat ligger som grund
till arbetet – ”Vi jobbar säkert eller inte alls!”
Chefer och ledare har en viktig roll i att skapa
en bra arbetsmiljö. De ska ha rätt utbildning och
verktyg för att kunna genomföra detta och på så

35

ELAJO 2016

sätt medverka till att Elajo är en attraktiv arbetsgivare nu och i framtiden. Vårt ledarprogram lyfter
betydelsen av ett bra arbetsmiljöarbete, hur detta
påverkar vårt resultat och metoder kring hur de
ska arbeta med dessa frågor.
Elajo påverkar miljön både lokalt och globalt.
Efter att under flera år arbetat främst med egen
miljöpåverkan och förbättringar gällande farligt
avfall, kemikaliehantering och transporter så har vi
nu än mer fokus på produktval och ny teknik för att
minska miljöpåverkan under installationens hela
livscykel. Detta innebär att vi skaffar oss kompetens
för att informera och installera hållbar teknik såsom
solpaneler och laddstolpar så att våra kunders miljöpåverkan minskar. Vi har satt miljömål för 2017 att
öka denna försäljning och kan på så sätt medverka
till att globala CO2-utsläpp minskar från elproduktion
och transportsektorn.

Medarbetare
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Den decentraliserade organisationen ställer koncernens medarbetare i centrum för verksamheten och
dess utveckling. Det är medarbetarnas 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 kontinuerligt resurser som ska
öka medarbetarnas kompetens 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 kompetensutveckling,
förebyggande åtgärder inom arbetsmiljö och sjukfrånvaro samt ökad jämlikhet. Sjukfrånvaron är
fortsatt låg inom koncernen.
Medarbetarnas anställningsvillkor är i huvudsak
reglerade genom kollektivavtal. De kollektivanställda
är anslutna till SEF och IF Metall, medan tjänstemännen är anslutna till Unionen och Ledarna.

Framtida utveckling
Elajo har under de senaste åren genomfört effektiviseringsprojekt, inom såväl administrationen som

produktionen. Dessa projekt fortlöper under 2017,
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 omvärlden, både politiskt och finansiellt, fortsatt
svårbedömd.

Ägarförhållande
Vi hänvisar till sidan 33, om Elajoaktien.

Flerårsöversikt
Vi hänvisar till 5 år i sammandrag, sidan 32.

Väsentliga händelser
Affärsområde Mekanik befinner sig i en tvist med
en kund avseende ett installationsprojekt. Tvisten
avser en fordran för Elajos räkning om cirka
56 MSEK. Kunden har ett motkrav om cirka
18 MSEK på Elajo. Skiljeförfarande är inlett och
tvisten förväntas att bli slutligt avgjord i augusti
2017.
Övriga väsentliga händelser
• Under året har koncernchefen, Jonas Netterström,
avgått per den 31/12 2016.
• Styrelsen har tillsatt ny koncernchef, Jonas Kihlberg, med tillträde per den 1/1 2017.
• I koncernledningsgruppen har CFO, Peter
Karlsson avgått och ersatts av Olle Westerling.
VD för affärsområde Mekanik och Engineering,
Anders Lindh, tillika medlem i koncernledningen,
valde att avsluta sin anställning under 2016.

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras
enligt följande:
(TSEK)
Till aktieägarna utdelas 3,50 kr per aktie
I ny räkning överförs
Summa

3 890
103 181
107 071

Avsättning till bundna reserver erfordras ej.
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Resultaträkningar

(TSEK)
KONCERNEN
MODERBOLAGET
				
not
2016
2015
2016
2015
Rörelsens intäkter
			
Nettoomsättning
1, 2
923 346
1 106 426
14 397
17 286
Förändring av lager av produkter
i arbete, färdiga varor och pågående
arbete för annans räkning		
836
1 407
0
0
Övriga rörelseintäkter
3
7 320
778
3 240
0
		931 502
1 108 611
17 637
17 286
				
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter
4
–239 727
–273 185
0
0
Övriga externa kostnader
5
–133 675
–176 166
–529
–2 022
Personalkostnader
6, 7, 8
–529 311
–625 054
–17 908
–17 910
Avskrivningar och nedskrivningar
av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
9
–19 081
–19 439
–230
–95
Rörelseresultat

9 708

14 767

–1 030

-2 741

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i intresseföretag		
Resultat från andelar i koncernföretag		
Resultat från övriga värdepapper och
fordringar som är anläggningstillgångar		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 10
Räntekostnader och liknande resultatposter		

0
0

0
0

0
0

0
0

0
654
–4 216

0
310
–4 256

0
573
–892

0
249
–691

Resultat efter finansiella poster 		

6 146

10 821

–1 349

-3 183

Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat

11
12

0
–1 988

0
–3 127

7 330
–1 428

12 110
–2 133

Årets resultat		

4 158

7 694

4 553

6 794
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Balansräkningar
(TSEK)
KONCERNEN
MODERBOLAGET
				
not
16-12-31
15-12-31
16-12-31
15-12-31
Tillgångar
Bostadsrätter		 48
498
48
498
Goodwill
13
1 493
2 765
0
0
Summa immateriella anläggningstillgångar		
1 541
3 263
48
498
					
Byggnader och mark
14
7 911
10 030
107
107
Maskiner och andra tekniska anläggningar
14
6 837
8 697
0
0
Inventarier, verktyg och installationer
14
44 646
49 890
1 372
1 601
Summa materiella anläggningstillgångar

38

59 394

68 617

1 479

1 708

Andelar i koncernföretag
15
Andelar i intresseföretag		
Andra långfristiga värdepappersinnehav
16
Andra långfristiga fordringar
17

0
0
470
138

0
0
495
735

114 478
0
22
540

114 478
0
22
513

Summa finansiella anläggningstillgångar		

608

1 230

115 040

115 013

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		61 543

73 110

116 567

117 219

Råvaror och förnödenheter		

21 938

25 479

0

0

Summa varulager		

21 938

25 479

0

0

Kundfordringar		
Fordringar hos koncernföretag		
Skattefordran		
Övriga fordringar		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
18

158 118
0
12 849
8 062
67 637

166 844
0
11 241
5 249
66 880

16
12 651
2 884
399
2 157

9
22 787
2 942
155
2 371

Summa kortfristiga fordringar		

246 666

250 214

18 107

28 264

92 026

81 251

81 157

66 320

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		360 630
356 944
99 264
				
SUMMA TILLGÅNGAR		422 173
430 054
215 831

94 584

Kassa och bank

19

211 803
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Balansräkningar

(TSEK)
KONCERNEN
MODERBOLAGET
				
not
16-12-31
15-12-31
16-12-31
15-12-31
Eget kapital och skulder
			
Bundet eget kapital				
Aktiekapital		
55 575
55 575
55 575
55 575
Bundna reserver/reservfond		
28 343
26 408
20 054
20 054
Fritt eget kapital
Fria reserver/balanserat resultat		
Årets resultat		

14 515
4 158

13 189
7 694

102 518
4 553

100 169
6 794

Summa eget kapital		

102 591

102 866

182 700

182 592

Obeskattade reserver

20

0

0

10 351

7 871

Avsättningar för pensioner
Uppskjuten skatt
Övriga avsättningar

21
22
23

79 400
0
2 643

81 498
422
896

11 422
0
2 454

11 424
0
606

82 043

82 816

13 876

12 030

24

26 728

37 265

0

0

Långfristiga skulder		

26 728

37 265

0

0

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
25, 26
17 515
Förskott från kunder		
0
Leverantörsskulder		
80 011
Skulder till koncernföretag		
0
Skatteskulder		 0
Övriga skulder		
29 292
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
27
83 993

11 206
10 000
62 269
0
0
33 330
90 302

0
0
3 083
0
0
2 224
3 597

0
0
3 296
0
0
1 947
4 067

Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Summa kortfristiga skulder		

210 811

207 107

8 904

9 310

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

422 173

430 054

215 831

211 803
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Kassaflödesanalys
(TSEK)
KONCERNEN
MODERBOLAGET
				
		 2016
2015
2016
2015
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster		
6 146
10 821
–1 349
–3 183
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet						
Avskrivningar/nedskrivningar		
19 081
19 439
230
95
Realisationsresultat vid avyttring av invent./byggnader
–2 175
–41
–3 107
42
Kursvinster/förluster		
–114
–3
0
0
Förändringar i avsättningar		
–351
–2 269
1 846
–758
Erhållet/lämnat koncernbidrag		
0
0
9 810
15 010
Betald inkomstskatt		
–4 018
–4 144
–1 370
–2 949
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
18 568
23 804
6 060
8 257
					
Förändringar i rörelsekapital						
Förändring av varulager		
3 542
4 614
0
0
Förändring av fordringar		
5 156
–46 747
10 099
9 336
Förändring av kortfristiga skulder		
3 704
–9 839
–405
–157
Förändring av långfristiga skulder		
–10 537
–4 556
0
0

40

Kassaflöde från den löpande verksamheten		
20 433
–32 724
15 754
17 436
						
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		
–14 051
–21 057
0
–263
Försäljning av inventarier		
4 662
6 503
0
0
Försäljning av byggnader och mark		
3 556
0
3 556
0
Förändring långfristiga fordringar/värdepapper		
622
895
–27
740
Kassaflöde från investeringsverksamheten		
–5 212
–13 659
3 529
477
					
Finansieringsverksamheten					
Utbetald utdelning		
–4 446
–2 223
–4 446
–2 223
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		
–4 446
–2 223
–4 446
–2 223
					
Förändring likvida medel		
10 775
–48 606
14 837
15 690
					
Likvida medel vid årets början		
81 251
129 857
66 320
50 630
Likvida medel vid periodens slut		

92 026

81 251

81 157

66 320
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Förändring av eget kapital
Bundet eget kapital
Koncernen
Ingående balans 16-01-01
Förskjutning mellan bundet och fritt
eget kapital
Omräkningsdifferenser

Fritt eget kapital

Totalt

Aktiekapital

Bundna
reserver

Fria
reserver

Årets
resultat

55 575

26 408

13 189

7 694

102 866

0

1 935

–1 935

0

0

0

0

12

0

12

Lämnad utdelning

0

0

–4 445

0

–4 445

Överföring resultat föregående år

0

0

7 694

–7 694

0

Årets resultat

0

0

0

4 158

4 158

55 575

28 343

14 515

4 158

102 591

Utgående balans 16-12-31
Moderbolaget
Ingående balans 16-01-01

55 575

20 054

100 169

6 794

182 592

Lämnad utdelning

0

0

–4 445

0

–4 445

Överföring resultat föregående år

0

0

6 794

–6 794

0

Årets resultat

0

0

0

4 553

4 553

55 575

20 054

102 518

4 553

182 700

Utgående balans 16-12-31
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Kommentarer och noter
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3):

Klassificering m m
Anläggningstillgångar, avsättningar och långfristiga 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 förväntas 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

42

Koncernens leasingavtal gällande bilparken har
klassificerats som finansiell leasing. Det innebär
att erlagda leasingavgifter delats upp på avskrivningar och ränta. Kvarvarande skuld enligt leasingkontraktet redovisas under rubrik skuld till kreditinstitut. Detsamma gäller för leasingavtalen
ingångna i samband med energibesparingsprojekt.
I samband med nuvärdesberäkning utav det
framtida kassaflödet för ingångna energibesparingsprojekt har antagits att nu gällande marknadspris för elektricitet är något lägre än vad som
bedömts rimligt över en längre tidsperiod.

Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår förutom moderbolaget samtliga dotterbolag, varmed avses de bolag
som Elajo Invest AB direkt eller indirekt äger mer
än 50 % av aktiernas röstvärde. Aktieinnehav motsvarande 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 förvärvsmetoden, vilket innebär att koncernens egna
kapital omfattar moderbolagets egna kapital och
den del av dotterbolagens egna kapital som intjänats efter förvärvstidpunkten. Vid intagande av
utländska dotterbolag i koncernredovisningen har
omräkning till svenska kronor skett med utgångspunkt från balansdagens kurs vad avser balansräkningen och med genomsnittskurs vad gäller resultaträkningen.

Intäkter
Försäljning av varor
Intäkten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar intäkten till nominellt värde (fakturabelopp) 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 företaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är
förknippade med transaktionen och när inkomsten 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 uppdraget. Skillnaden mellan redovisad intäkt och fakturerade 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 upptagits till belopp varmed de förväntas inflyta.
Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs, eller om de terminssäkrats, 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 utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda förbättras i förhållande till den
nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Alla andra tillkommande utgifter redovisas
som kostnad i den period som de uppkommer.
Koncernen har inte tagit upp utgifter för forskning och utveckling i balansräkningen då det
utvecklingsarbete som bedrivs ej uppfyller kriterierna för att redovisas som tillgång. Utgifter för
forskning redovisas som kostnad när de uppkommer. Koncernens utgifter för forskning och utveckling är små.

Ersättning till anställda

Avskrivningar enligt plan grundas på anläggningarnas ursprungliga anskaffningsvärde minskat
med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt.
Avskrivning fördelas linjärt över den beräknade
tekniska och ekonomiska livslängden.

Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Företagets ersättningar innefattar bland annat löner,
betald semester, betald frånvaro, bonus och
ersättningar efter avslutad anställning (pensioner).
Redovisning sker i takt med intjänandet. Ersättningar till anställda efter avslutad anställning avser
avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det
inte finns förpliktelser, vare sig legala eller informella, att betala något ytterligare, utöver dessa
avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda pensionsplaner. Företaget har inga
övriga långfristiga ersättningar till anställda.

Följande avskrivningsprocentsatser
har tillämpats
Goodwill
Maskiner och tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Byggnader

10 %
10–20 %
20–33 %
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 nedskrivningsbehov. Om någon sådan indikation
finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde som
det högsta av nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nedskrivning görs om återvinningsvärdet 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 redovisade värde inte överstiger det redovisade värdet
som skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning, om ingen nedskrivning skulle gjorts. Eventuella nedskrivningar av goodwill reverseras ej.

Varulager
Varulager har upptagits till lägsta av anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärdet avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnaden. Den valda värderingsmetoden 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 anläggningstillgång samtidigt som framtida leasingavgifter redovisas som skuld. Vid det första redovisningstillfället redovisas tillgången och skulden till
nuvärdet av framtida minimileaseavgifter och
eventuellt restvärde. Vid beräkningen av nuvärdet
av minimileaseavgifterna används avtalets implicita ränta. Operationella leasingavtal redovisas
som en kostnad linjärt över leasingperioden.
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Avskrivningsprinciper

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 räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell
skatt beräknas utifrån per den skattesats som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida 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 respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder 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 balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjutna skattefordringar reduceras till
den del det inte är sannolikt att den underliggande skattefordran kommer att kunna realiseras
inom en överskådlig framtid. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt
metod. Det redovisade kassaflödet omfattar
endast transaktioner som medför in- och utbetalningar.
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Not 1 Nettoomsättning per marknad
2016

2015

Geografisk fördelning
Sverige
Totalt resultatavräknad fakturering

923 346

1 106 426

923 346

1 106 426

Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
2016
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen
Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom koncernen

Not 3

7%

3%

99,5 %

98 %

Övriga rörelseintäkter
Koncernen

Moderbolaget

2016

2015

Återbetalning från Fora

1 704

Avyttring av bostadsrätt

3 107

Övriga rörelseintäkter
Summa
44

2015

2016

2015

0

133

0

0

3 107

0

2 509

778

0

0

7 320

778

3 240

0

Not 4 Leasingavtal – leasetagare

Koncernen
Operationell leasing

2016

2015

Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal
Kostnadsförda hyresavgifter avseende ej uppsägningsbara
hyresavtal

1 172

1 402

19 371

19 076

20 099

19 941

Ska betalas inom 1–5 år

53 049

60 112

Ska betalas senare än 5 år

33 714

29 663

106 862

109 716

Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara
operationella leasingavtal
Ska betalas inom 1 år
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Not 5

Arvode till revisorer
Koncernen

Ernst & Young AB
Revisionsuppdraget
Annan revisionsverksamhet
Skatterådgivning
Övriga tjänster
Summa

Moderbolaget

2016

2015

2016

2015

597

597

122

122

54

85

48

68

8

5

8

5

0

0

0

0

659

687

178

195

34

34

0

0

Fidexco Consils, Nice
Revisionsuppdraget
Summa

34

34

0

0

TOTALT

693

721

178

195

Not 6 Medelantalet anställda
2016
Antal
anställda

2015
Varav
kvinnor

Antal
anställda

Varav
kvinnor

Moderbolaget
Sverige

19

13

20

14

19

13

20

14

828

53

967

69

828

53

967

69

847

66

987

83

Dotterbolag
Sverige

Koncernen totalt

Not 7 Löner och andra ersättningar
2016

2015

Löner och andra Sociala kostnader
ersättningar (varav pensionskostnader)
Moderbolaget
Dotterbolag
Koncernen totalt

13 415

Löner och andra Sociala kostnader
ersättningar (varav pensionskostnader)

5 254 (4 609)

359 023

140 558 (27 711)

372 438

145 813 (32 320)

12 316

6 049 (3 300)

436 475

163 008 (30 623)

448 791 169 057 (33 443)

Av Moderbolagets pensionskostnader avser 3 036 (1 560) gruppen styrelse och VD.
Av Koncernens pensionskostnader avser 3 698 (1 855) gruppen styrelse och VD.
Löner och andra ersättningar fördelat mellan styrelseledamöter och VD resp. övriga anställda:
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Not 7 (forts) Löner och andra ersättningar
2016

Moderbolaget

2015

Styrelse
och VD

Övriga
anställda

Styrelse
och VD

Övriga
anställda

5 897

7 518

3 286

9 030

Dotterbolag

3 262

355 761

3 049

433 426

Koncernen totalt

9 159

363 278

6 335

442 456

Löner och ersättningar till bolagets verkställande direktör uppgår till sammanlagt 2 092 (1 984) TSEK.
Av beloppet utgör 200 (424) TSEK tantiem.
Tantiem till verkställande direktörer i svenska koncernbolag har utgått med 200 (538) 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 2016 till 425 (268) TSEK varav styrelsearvode 275 (268) TSEK.

Not 8 Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Koncernen
Styrelse

Moderbolaget

Män

Kvinnor

Totalt

Män

Kvinnor

Totalt

13

8

21

5

3

8

Ledande befattningshavare

23

8

31

6

3

9

Totalt

36

16

52

11

6

17

Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen.
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Not 9 Av- och nedskrivningar
Koncernen
Byggnader
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Goodwill

Moderbolaget

2016

2015

2016

2015

2 169

2 444

0

0

2 519

2 701

0

0

13 121

13 294

230

95

1 272

999

0

0

19 081

19 439

230

95

Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen
Ränteintäkter

Moderbolaget

2016

2015

2016

2015

654

310

573

249

654

310

573

249

2016

2015

Lämnat koncernbidrag

–12 760

–4 020

Erhållet koncernbidrag

22 570

19 030

20

0

Återföring från periodiseringsfond
Avsättning till periodiseringsfond

–2 500

–2 900

7 330

12 110
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Not 11 Bokslutsdispositioner

Not 12 Skatt på årets resultat
Koncernen
Aktuell skatt
Aktuell skatt, tidigare år
Skatt på schablonränta P-fond
Uppskjuten skatt
Summa redovisad skatt

Moderbolaget

16-12-31

15-12-31

16-12-31

15-12-31

–2 482

–3 003

–1 740

–1 909

0

0

7

2

–8

–5

–8

–5

502

–119

313

–221

–1 988

–3 127

–1 428

–2 133

6 146

10 821

5 981

8 927

1 352

2 381

1 316

1 964

127

135

0

0

Avstämning av effektiv skattesats
Redovisat resultat före skatt
Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (22 %)
Skatteeffekt av
Ej avdragsgill avskrivning
Ej avdragsgill nedskrivning
Övriga ej avdragsgilla kostnader
Skattemässiga avskrivningar på byggnader
Ej skattepliktiga intäkter
Latent skatt/felperiodisering skattekostnad
Redovisad skatt
Effektiv skattesats

48

0

0

0

467

607

429

153

0

4

0

0

–6

0

–3

–208

0

0

–313

224

1 988

3 127

1 428

2 133

32 %

29 %

24 %

24 %

Not 13 Goodwill
Koncernen
Goodwill
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Nedskrivningar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

16-12-31

15-12-31

100 739

100 739

100 739

100 739

–97 974

–96 974

–93

0

–1 179

–999

–99 246

–97 974

1 493

2 765
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Not 14

Materiella anläggningstillgångar

Koncernen
Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärden
Valutakursdifferenser

Moderbolaget

16-12-31

15-12-31

16-12-31

15-12-31

23 529

22 313

107

107

300

–87

0

0

Omklassificering

0

380

0

0

Utrangeringar

0

–130

0

0

Inköp/försäljning

5

1 053

0

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

23 834

23 529

107

107

Ingående ackumulerade avskrivningar

–13 499

–11 214

0

0

–255

74

0

0

0

–45

0

0

Valutakursdifferenser
Omklassificering
Ack. avskrivningar utrangerade/avyttrade anläggningar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

0

130

0

0

–2 169

–2 444

0

0

–15 923

–13 499

0

0

7 911

10 030

107

107

Koncernen
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärden
Valutakursdifferenser
48

Omklassificering
Utrangeringar

16-12-31

15-12-31

29 092

27 943

160

–45

0

89

–138

–282

579

1 387

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

29 693

29 092

Ingående ackumulerade avskrivningar

–20 395

–17 808

–80

20

0

–164

Inköp/försäljning

Valutakursdifferenser
Omklassificering
Ack. avskrivningar utrangerade/avyttrade anläggningar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

138

258

–2 519

–2 701

–22 856

–20 395

6 837

8 697

Koncernen
Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärden
Omklassificering
Utrangeringar
Inköp/försäljning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Omklassificering
Ack. avskrivningar utrangerade/avyttrade anläggningar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Moderbolaget

16-12-31

15-12-31

16-12-31

15-12-31

118 173

118 535

2 024

3 647

0

–283

0

0

–16 365

–18 696

0

–1 886

13 468

18 617

0

263

115 276

118 173

2 024

2 024

–68 284

–67 215

–423

–2 171

0

25

0

0

10 775

12 200

0

1 843

–13 121

–13 294

–229

–95

–70 630

–68 284

–652

–423

44 646

49 890

1 372

1 601
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Not 15 Specifikation av andelar i koncernföretag
Kapitalandel

Antal andelar

Bokfört värde

Årets resultat

Namn
Elajo Engineering AB

100 %

1 000

71

6

Elajo Mekanik AB

100 %

10 000

7 947

1

Elajo El & Energiteknik AB

100 %

1 200 000

102 058

15

Elajo France SARL

100 %

4 000

4 280

0

Elajo Technical Education Center AB

100 %

2 800

121

10

114 478

32

Org.nr.

Säte

Namn
Elajo Engineering AB

556139-3397

Oskarshamn

Elajo Mekanik AB

556048-6747

Oskarshamn

Elajo El & Energiteknik AB

556139-3384

Oskarshamn

35 375 755 010

Nice, Frankrike

556221-6027

Oskarshamn

Elajo France SARL
Elajo Technical Education Center AB

Not 16 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Bokfört värde
Antal
Elkedjan

Nominellt
värde

Koncernen

Moderbolaget

0

0

0

0

AB Haga Industrihotell

150

15

15

0

Industriellt utvecklingscenter i Kalmar AB

200

20

20

20

Kalmar läns industriexpo
Näringsfastigheter AB
Hotell Åsen ek förening

0

2

2

2

20

20

20

0

0

18

18

0

Garant ekonomisk förening

479

100

47

0

Sustainable Sweden South East AB

100

0

15

0

0

0

10

0

761 906

4 381

0

0

1 207

0

316

0

0

0

Rikstelegruppen ek förening
XIP Technology AB
EEL Holding AB
Övriga mindre innehav
Totalt andra aktier och andelar

Koncernen

7

0

470

22

Moderbolaget

2016

2015

2016

2015

Ingående värde

495

495

22

22

Inköp/försäljning

–25

0

0

0

Utgående värde

470

495

22

22

Not 17 Andra långfristiga fordringar
Koncernen
16-12-31

15-12-31

735

1 547

Amorteringar, avgående fordringar

–597

–812

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

138

735

Utgående redovisat värde

138

735

Ingående anskaffningsvärden
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Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
16-12-31
Förutbetalda försäkringspremier

Moderbolaget

15-12-31

16-12-31

15-12-31

20

19

0

0

Förutbetalda hyreskostnader

4 617

4 654

644

661

Upplupna provisioner

1 783

4 491

0

0

56 726

53 200

0

0

4 491

4 517

1 513

1 710

67 637

66 880

2 157

2 371

Upparbetade ej fakturerade arbeten
Övrigt

Koncernen
Upparbetade men ej fakturerade intäkter
Upparbetade intäkter
Fakturerat belopp
Redovisat värde

16-12-31

15-12-31

297 929

309 800

–241 203

–256 600

56 726

53 200

Not 19 Kassa och bank
Koncernen
16-12-31
Kassamedel

15-12-31

92 026

81 251

92 026

81 251

20 Obeskattade reserver
Moderbolaget

50

16-12-31

15-12-31

Periodiseringsfond avsatt 2010

0

20

Periodiseringsfond avsatt 2011

97

97

Periodiseringsfond avsatt 2012

454

454

Periodiseringsfond avsatt 2014

4 400

4 400

Periodiseringsfond avsatt 2015

2 900

2 900

Periodiseringsfond avsatt 2016

2 500

0

10 351

7 871

21 Avsättningar för pensioner
Koncernen
Pensioner och liknande förpliktelser
Belopp vid årets ingång
Årets avsättningar
Under året ianspråktagna belopp

Moderbolaget

16-12-31

15-12-31

16-12-31

15-12-31

81 497

82 736

11 424

11 231

0

193

0

193

–2 097

–1 432

–2

0

79 400

81 497

11 422

11 424
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Uppskjuten skatteskuld
Koncernen

Ingående saldo
Tillkommande skattefordringar
Återförda skattefordringar

16-12-31

15-12-31

422

303

0

119

–422

0

0

422

Se även not 12 ”Skatt på årets resultat”.
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Övriga avsättningar
Koncernen

Ingående saldo
Gjorda avsättningar
Under året ianspråktagna belopp

24

Moderbolaget

16-12-31

15-12-31

16-12-31

15-12-31

896

1 927

606

1 557

1 747

0

1 848

0

0

–1 031

0

–951

2 643

896

2 454

606

Långfristiga skulder
Koncernen

Förfaller mellan 2 till 5 år efter balansdagen

16-12-31

Skulder till kreditinstitut

25

15-12-31

26 728

37 265

26 728

37 265
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Ställda säkerheter samt förfallotid skulder
Skuld
16-12-31

Inom 2–5 år

Senare än
fem år

Ställd
säkerhet

Skuld
15-12-31

Koncernen
Skuld till kreditinstitut

44 243

26 728

0

1

48 471

0

0

0

1

0

16-12-31

15-12-31

16-12-31

15-12-31

99 680

84 680

8 600

8 600

99 680

84 680

8 600

8 600

Borgen för dotterbolag

0

0

75 518

84 346

Hyresgaranti för dotterbolag

0

0

105 690

108 408

Moderbolaget
Skuld till kreditinstitut

Koncernen

Moderbolaget

Ställda säkerheter avseende egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar
Summa ställda säkerheter
Eventualförpliktelser

Övriga ansvarsförbindelser

1 588

1 629

228

228

1 588

1 629

181 436

192 982
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26 Checkräkningskredit		
Beviljat belopp på checkräkningskrediten uppgår i koncernen till 15 MSEK (0 MSEK). Utnyttjad checkräkningskredit uppgår i koncernen till 0 MSEK (0 MSEK).		

27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen

Moderbolaget

16-12-31

15-12-31

16-12-31

15-12-31

Upplupna semesterlöner

35 358

38 999

1 173

1 224

Upplupna sociala avgifter

22 266

26 860

965

1 160

Upplupna löner

18 343

15 711

1 137

938

Övriga poster

8 027

8 732

322

746

83 993

90 302

3 597

4 068

28 Väsentliga händelser efter balansdagens slut
Inga väsentliga händelser efter balansdagens slut har inträffat.

29 Disposition av resultat
Förslag till resultatdisposition:
Moderbolaget
16-12-31

15-12-31

102 518

100 169

4 553

6 794

107 071

106 963

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel
52

Balanserat resultat
Årets resultat
Disponeras så att
Till aktieägare utdelas (3,50 kronor per aktie)
I ny räkning överföres

3 890

4 446

103 181

102 517

107 071

106 963

30 Antal aktier
Antal
16-12-31

15-12-31

A-aktier

224 998

224 998

B-aktier

886 504

886 504

1 111 502

1 111 502
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Oskarshamn 10 april 2017

Jens Wikstedt
Styrelseordförande
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Ann Josefsson

Josefine Josefsson

Renée Josefsson

Tomas Franzén

Thomas Johansson

Juan Vallejo

Johan Torstensson

Jonas Kihlberg
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 10 april 2017

Håkan Hjalmarsson
Auktoriserad revisor

Stefan Madeling
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Rapport om årsredovisningen
och koncernredovisningen

Om vi, baserat på det arbete som har utförts
avseende denna information, drar slutsatsen att
den andra informationen innehåller en väsentlig
felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta.
Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Uttalanden

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för Elajo Invest AB för år
2016. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta
dokument på sidorna 34–52.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av moderbolagets och
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dessas finansiella resultat och
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga
delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen
för moderbolaget och koncernen.

Det är styrelsen och verkställande direktören som
har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen
och verkställande direktören ansvarar även för den
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för
att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt,
om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift til�lämpas dock inte om styrelsen och verkställande
direktören avser att likvidera bolaget, upphöra
med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.

Till bolagsstämman i Elajo Invest AB,
org.nr 556079-4330
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Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed
i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget
och koncernen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Annan information än årsredovisningen
och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information
än årsredovisningen och koncernredovisningen
och återfinns på sidorna 4–33. Det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för
denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen
och koncernredovisningen omfattar inte denna
information och vi gör inget uttalande med
bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt
ansvar att läsa den information som identifieras
ovan och överväga om informationen i väsentlig
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen
och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt
inhämtat under revisionen samt bedömer om
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga
felaktigheter.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet
om att årsredovisningen och koncernredovisningen
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är
en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller
fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre
än för en väsentlig felaktighet som beror på fel,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande

Rapport om andra krav enligt
lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision
av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Elajo Invest AB för år 2016 samt av förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsido-sättande av intern
kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets
interna kontroll som har betydelse för vår revision
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte
för att uttala oss om effektiviteten i den interna
kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
och verkställande direktörens uppskattningar
i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen
och verkställande direktören använder antagandet
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också
en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel
om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen och
koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på
de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet
för revisions-berättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en
koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen och
koncernredovisningen, däribland upplysningarna,
och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande
bild.
• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga
revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom
koncernen för att göra ett uttalande avseende
koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning,
övervakning och utförande av koncernrevisionen.
Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare
i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland
annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och
koncernens verksamhetsart, omfattning och risker
ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet
och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation
och förvaltningen av bolagets angelägenheter.
Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska
situation och att tillse att bolagets organisation
är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande
sätt. Den verkställande direktören ska sköta den
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer
och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder
som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska
fullgöras i överensstämmelse med lag och för att
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande
sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen,
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad
av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något
väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig
till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och
därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt
med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men ingen garanti för att en revision som utförs
enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
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att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Granskningen av förvaltningen
och förslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen
på sådana åtgärder, områden och förhållanden
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt
uttalande om styrelsens förslag 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 aktiebolagslagen.
Oskarshamn den 10 april 2017
Håkan Hjalmarsson		
Auktoriserad revisor
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Årsstämma
Aktieägarna i Elajo Invest AB kallas härmed till årsstämma onsdag den 7 juni 2017, 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 31 maj 2017
• dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast kl 12.00 onsdag den 31 maj 2017
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 31 maj 2017, genom förvaltares
försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman.

Utdelning
För verksamhetsåret 2016 föreslår styrelsen en utdelning på 3,50 kr per aktie. Föreslagen avstämningsdag för utdelning är fredag den 9 juni 2017. Utbetalning beräknas ske onsdag den 14 juni 2017.
Oskarshamn den 10 april 2017
Styrelsen
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Styrelse

Jens Wikstedt

Renée Josefsson

Tomas Franzén

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

Vice ordförande
Född: 1963
Titel: Civilekonom, DIHR
Nuvarande befattning:
VD, Stockholm Gas AB
Antal aktier: 555 A

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

Juan Vallejo

Josefine Josefsson

Ann Josefsson

Styrelseledamot
Född: 1957
Titel: Civilingenjör
Nuvarande befattning: CEO,
Coromatic Group AB och
styrelseledamot Qmatic AB
Antal aktier: -

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

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

Thomas Johansson

Johan Torstensson

Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant, Sv Metallindustriarbetareförbundet
Född: 1972
Titel: Svetsare
Nuvarande befattning: Elajo
Mekanik AB
Antal aktier: -

Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant, Sv Elektrikerförbundet
Född: 1959
Titel: Elektriker
Nuvarande befattning: Elajo El &
Energiteknik AB
Antal aktier: 40 B

Suppleant

Suppleant, arbetstagarrepresentant

Alf Josefsson

Bengt Andersson

Grundare av Elajo

SEF
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Från vänster:

Sofia Arbin

Olle Westerling

Ylva Alexandersson

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

CFO
Elajo Invest AB
Född: 1973
Anställd sedan: 2016

Magnus Löfgren

Jerry Johansson

Affärsområdeschef/VD
Elajo Technical Education
Center AB, Etec
Född: 1962
Anställd sedan: 2000

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

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

Sandy Erskine

Mattias Åberg

Tf Affärsområdeschef/VD
Elajo Mekanik AB
Född: 1970
Anställd sedan: 2010

Tf Affärsområdeschef/VD
Elajo Engineering AB
Född: 1972
Anställd sedan: 2007

Jonas Kihlberg
VD och koncernchef
Elajo Invest AB
Född:1969
Anställd sedan: 2017

Anna Johannesson
Inköpschef
Född: 1968
Anställd sedan: 2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
Forsmark Kraftverk
742 03 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

62
ELAJO 2016

www.elajo.se

