
 
 

Bokslutskommuniké 2013 – Elajo Invest AB (publ) 556 079-4330 
 

Året har präglats av att samlas kring en strategi f ör morgondagens Elajo. 
Elajo är nu redo att forma framtiden. 

 
• Omsättning 882,0 MSEK (861,4) 
• Rörelseresultat -11,6 MSEK (-19,2)  
• Resultat efter finansiella poster -14,5 MSEK (-37,6)  
• Kassaflöde från den löpande verksamheten 10,3 MSEK (39,4)  
• Resultat per aktie -10,10 kr (-30,56)  

 
Elajos rörelseresultat för helåret 2013 förbättrade s med 7,6 MSEK till – 11,6 (-19,2) 
MSEK. Vilket motsvarar en rörelsemarginal om -1,3 %  (-2,3 %). Omsättningen 
ökade under perioden med 2,4 % till 882,0 (861,4) M SEK. Kassaflödet från den 
löpande verksamheten försämrades med 29,1 MSEK till  10,3 (39,4) MSEK.  

Vår bedömning är att konjunkturläget har stabiliserats något. Vår marknad lider av låga 
volymer och allt för låga priser. Vi märker också att efterfrågan inom industrin i södra 
Sverige är fortsatt låg. Mot slutet av året såg vi dock en förbättring i orderflödet. Elajo 
räknar med en positiv utveckling under 2014, där målet är att åter vara ett lönsamt 
företag. Med det arbete som utförts med att skapa en gemensam målbild för Elajo, är vi 
redo att forma framtiden. Koncernen har idag 963 (938) kvalificerade medarbetare som 
tillsammans är redo att göra skillnaden.  
 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret 2013 utgår.  
 
Elajos VD och koncernchef, Jonas Netterström kommen terar:  
 
”Under året har resultaten inom de båda affärsområdena El & Energiteknik samt 
Mekanik/Engineering utvecklats i positiv riktning, dock har återhämtningen varit mindre 
än förväntad. Inom El & Energiteknik har en förflyttning i värdekedjan påbörjats, vilket 
givit högre marginaler. Inom Mekanik/Engineering har dock marginalerna försämrats 
vilket är hänförligt till en förändring i vår projektportfölj. Under slutet av 2013 har ett 
arbete med att förbättra vår projektstyrning initierats för att därmed uppnå förbättrad 
lönsamhet i varje projekt. Genom Etec, koncernens utbildningsbolag säkerställer vi 
inflödet utav den viktigaste resursen, humankapitalet, därtill ett vidareutvecklande utav 
densamma. Jag vill understryka att jag inte är nöjd med 2013, men nu bygger vi 
morgondagens Elajo där kunden och medarbetaren är i centrum.”  
 
Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
 
Oskarshamn den 21 mars 2014 
 
Elajo Invest AB 
 
Jonas Netterström 

VD och koncernchef 
 
 
Frågor besvaras av:  

Jonas Netterström, VD och koncernchef, tfn 070-816 01 80  
 
Peter Karlsson, CFO, tfn 070-523 07 03 
  
Rapporten finns tillgänglig på www.elajo.se 
 



 

Koncernens totalresultat 

 

Koncernens finansiella ställning 

 

Koncernens kassaflöde 

 

 

Koncernen, Mkr 2013 2012

Intäkter 872,0 878,8

Råvaror och förnödenheter -179,2 -251,8
Övriga externa kostnader -147,5 -132,0
Personalkostnader -546,1 -507,1

Avskrivningar och nedskrivningar -10,8 -7,2

Rörelseresultat -11,6 -19,2

Resultat från andelar i koncernföretag 0,0 -20,9

Finansiella intäkter 0,9 6,6

Finansiella kostnader -3,8 -4,1

Finansnetto -2,9 -18,4

Resultat före skatt -14,5 -37,6

Skatt 3,3 3,6
Periodens nettoresultat -11,2 -34,0

Koncernen, Mkr 2013 2012

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 5,3 12,6
Materiella anläggningstillgångar 22,3 16,9
Finansiella anläggningstillgångar 2,7 0,2
Summa anläggningstillgångar 30,3 29,7

Varulager 32,0 33,4
Kortfristiga fordringar 205,5 208,7
Likvida medel 79,8 80,9
Summa omsättningstillgångar 317,3 322,9

Kortfristiga placeringar 0,0 1,0

Summa tillgångar 347,6 353,6

Eget Kapital och Skulder

Eget Kapital 92,1 103,2

Avsättningar 88,0 87,3

Kortfristiga skulder 167,5 163,1

Summa Eget Kapital och skulder 347,6 353,6

Koncernen, Mkr 2013 2012

Rörelseflöde -2,4 -8,8
Förändring av rörelsekapital 12,7 48,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten 10,3 39,4

Kassaflöde från investeringsverksamheten -11,3 10,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 -28,0
Periodens Kassaflöde -1,0 22,1


