
Delårsrapport 2015/Q4 för Elajokoncernen



Utdrag ur resultaträkning, MSEK 

2015 2014 2015 kv 4 2014 kv 4 

Nettoomsättning 1 106,4 1 017,5 287,0 257,9

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

1,4 1,5 1,6 1,5

Övriga intäkter 0,8 4,8 0,0 4,5

Rörelsens intäkter 1 108,6 1 023,9 288,6 263,9

Råvaror och förnödenheter -273,2 -267,0 -76,3 -70,8

Övriga externa kostnader -176,2 -136,2 -59,0 -27,2

Personalkostnader -625,1 -591,8 -152,3 -151,3

Avskrivningar och nedskrivningar -19,4 -18,9 -5,2 -13,4

Rörelseresultat 14,8 9,9 -4,2 1,2

Finansiella intäkter 0,3 0,5 0,1 0,1

Finansiella kostnader -4,3 -6,1 -1,1 -2,0

Finansnetto -3,9 -5,6 -1,0 -2,0

Resultat före skatt 10,8 4,3 -5,1 -0,7

Skatt -3,1 -1,8 0,7 -0,5

Periodens resultat 7,7 2,5 -4,4 -1,3

Omsättning och resultat
Nettoomsättningen i kvartalet har ökat med 29,1 MSEK till 287,0 MSEK, (257,9 MSEK). Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 
uppgick till -4,2 MSEK (1,2 MSEK), vilket motsvarar en rörelsemarginal om -1,4 % (0,5 %).

Investeringar
Löpande investeringar under det fjärde kvartalet uppgick till 10,6 MSEK (24,7 MSEK). 

Utdrag ur kassaflöde, MSEK 

2015 kv 4 2014 kv 4 2015 2014

Rörelseflöde 11,8 18,4 23,8 20,3

Förändring av rörelsekapital 5,5 47,7 -56,5 56,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten 17,3 66,2 -32,7 76,4

Kassaflöde från investeringsverksamheten -10,6 -24,7 -13,7 -26,3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0,0 -2,2 0,0

Periodens kassaflöde 6,8 41,5 -48,6 50,0

Likviditet
Likvida medel uppgår till 81,3 MSEK  (129,9 MSEK).

Elajos VD och koncernchef, Jonas Netterström, kommenterar:

”Projektprocess ger stadga”
Resultatmässigt tar koncernen ytterligare ett steg  
i positiv riktning, om än mindre än förväntat. Om- 
ställningen tar tid – tålamod är viktigt för att nå 
önskvärd lönsamhetsnivå. Det faktum att Elajo  
inte haft en projektprocess implementerad förrän 
2014 ger en negativ effekt även i det fjärde kvar- 
talet 2015 och är orsaken till att den positiva 

utvecklingen inte är tillfredsställande. Jag vill 
poängtera att vi nu har en effektiv projektprocess. 
Den säkerställer att vi arbetar på ett standardiserat 
sätt i våra projekt. Därmed kan vi identifiera risker – 
och således även prissätta dem – vilket ska leda till 
att nya projekt ger önskat utfall.

Förlust i fjärde  
kvartalet drog ner 
helårsresultatet
• Nettoomsättning: 287,0 MSEK (257,9 MSEK)

• Rörelseresultat: -4,2 MSEK (1,2 MSEK)

• Resultat före skatt: -5,1 MSEK (-0,7 MSEK)

• Kassaflöde från den löpande verksam- 
heten:17,3 MSEK (66,2 MSEK)

   

Rörelseresultatet 
ökade med 50 % 
under året
• Nettoomsättning: 1 106,4 MSEK 

(1 017,5 MSEK), en ökning med 8,7 % jämfört  
med föregående år

• Rörelseresultat: 14,8 MSEK (9,9 MSEK), en för-
bättring med 50 % jämfört med föregående år

• Resultat före skatt: 10,8 MSEK (4,3 MSEK)

• Kassaflöde från den löpande verksamheten: 
-32,7 MSEK (76,4 MSEK)

• Soliditet: 23,9 % (22,1 %)

• Resultat per aktie: 6,92 SEK (2,27 SEK)

Viktiga  händelser
• Den positiva resultatutvecklingen fortsatte 

under 2015, om än inte i önskad takt.

• I ett större projekt pågår en diskussion med 
beställaren Alstom. I årsredovisningen är hän-
syn tagen till ärendet och projektet är värderat 
till bedömt utfall. Den underliggande verksam-
heten har fortsatt utvecklats positivt. Nämnda 
projekt har även påverkat kassaflödet negativt 
under året. Under 2016 har åtgärder vidtagits 
för att få fordringarna reglerade. 

• Affärsområdena Mekanik och Engineering har 
fått betydande order i samband med revisioner 
vid kärnkraftverken i Oskarshamn och Ringhals 
samt ett generatorbyte i Forsmark.

• Beslut om stängning av flera reaktorer kommer 
att minska de båda affärsområdenas uppdrags-
volymer i framtiden, vilket ska kompenseras med 
ökad bearbetning av andra processindustrier.

• Koncernens utbildningsbolag har genomfört 
sin största uppdragsutbildning hittills, för  
Scania i Oskarshamn. 

• Två nya etableringar – i Borås och Sävsjö –  
har skett under året.

• Ett större utvecklingsprogram för samtliga  
koncernens  ledare har startats under året.

• Elajos koncernledning har förstärkts med  
de båda regioncheferna i det största affärs- 
området, El & Energiteknik.  

• Elajos koncernchef har tagit rollen som affärs-
områdeschef för El & Energiteknik. 
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Utdrag ur balansräkningen, MSEK 

2015 2014

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 3,3 4,3

Materiella anläggningstillgångar 68,6 72,6

Finansiella anläggningstillgångar 1,2 2,0

Summa anläggningstillgångar 73,1 78,9

Varulager 25,4 30,0

Kortfristiga fordringar 250,3 202,4

Likvida medel 81,3 129,9

Summa omsättningstillgångar 356,9 362,3

Summa tillgångar 430,1 441,1

Eget kapital och skulder

Eget kapital 102,9 97,4

Avsättningar 82,8 85,0

Långfristiga skulder 37,3 41,8

Kortfristiga skulder 207,1 216,9

Summa eget kapital och skulder 430,1 441,1

Marknadsutsikter och prognos
Elajo har under de senaste åren genomfört ett effektiviseringsprojekt inom såväl administration som produktion. 
Detta arbete fortsätter under 2016. Vårt mål är att öka andelen serviceuppdrag samt att förbättra inköpen av material  
ytterligare. Baserat på detta står Elajo rustat inför framtiden. Samtidigt är utvecklingen i omvärlden, både politiskt  
och finansiellt, fortsatt svårbedömd.

Granskning
Denna delårsrapport har ej varit föremål för revisorernas granskning.

Aktien
Elajo är listad hos Pepins Group AB där handel med B-aktien sker på Alternativa listan under fyra dagar dagar varje månad. 
Pepins Group står under Finansinspektionens tillsyn och erbjuder handel i onoterade bolag samt finansiell företagsrådgivning 
vid kapitalanskaffningar. För mer information besök www.alternativa.se och www.pepins.com. 
Antalet aktier i bolaget är 1 111 502 st per rapportdatum. 

Tidpunkter för ekonomisk redovisning
Delårsrapport för kvartal 1 2016 lämnas den 15 april.    
Delårsrapport för kvartal 2 2016 lämnas den 11 juli.
Delårsrapport för kvartal 3 2016 lämnas den 14 oktober.

Oskarshamn  2016-03-21

Jonas Netterström
Verkställande direktör

Frågor besvaras av:
Jonas Netterström, VD och koncernchef, 070-816 01 80
Peter Karlsson, CFO, 070-523 07 03

Rapporten finns tillgänglig på www.elajo.se
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Elajo är ett av Sveriges ledande el-, mekanik- och energiföretag med verksamhet på ett 40-tal 
orter i Sverige. Koncernen har sedan starten 1958 växt till idag drygt 1 000 medarbetare och 
omsätter cirka 1 100 MSEK. Koncernen består av fyra affärsområden: El & Energiteknik,  
Mekanik, Engineering samt koncernens utbildningsbolag Etec. 


