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Elajos VD och koncernchef, Stefan Svensson, kommenterar:

Bra inledning på året
avbröts av pandemin
 
2020 inleddes som planerat för Elajokoncernens 
del, med överlag välfyllda orderböcker och stort 
intresse för våra erbjudanden. Både försäljning 
och resultat följde budget väl i både januari och 
februari. I mars höjdes varningssignalerna om 
pandemin och covid-19, vilket både snabbt och 
drastiskt förändrade våra och nästan alla andra 
företags spelregler.

När vi sammanfattar det första kvartalet är det 
därför en minst sagt splittrad bild som vi nu har att 
förhålla oss till. Vi noterar ett positivt rörelseresultat 
för koncernen på 5,5 MSEK (10,0 MSEK) under 
januari–mars. Under första kvartalet har vi haft en 
för oss ovanligt hög sjukfrånvaro att brottas med. 
Redan i mars insåg vi att konsekvenserna av 
covid-19 kommer att påverka vårt helårsresultat 
negativt. 

El & Energiteknik har, covid-19 till trots, lyckats öka 
sin omsättning under första kvartalet jämfört med 
samma period ifjol. Affärsområdets resultat upp-
gick till 7,1 MSEK (9,2 MSEK), vilket är klart god-
känt med tanke på de radikalt förändrade 
marknads förutsättningarna  under den sista 
månaden. 

Mekanik har kommit igång med leveranser inom 
ramen för ESS-avtalet och har haft en bra belägg-
ning i verkstaden under första kvartalet. Affärsom-
rådet har tagit flera initiativ för att åstadkomma 
bättre styrning av verksamheten, både ekono-
miskt och processinriktat, vilket  ska lägga grun-
den för att minimera riskerna för framtida resultat-
mässiga avvikelser.

För Technology Solutions har marknadsbe-
arbetningen hämmats något till följd av covid-19. 
Processutveckling och laboratorietester fortsätter i 
oförminskad omfattning.

Högsta prioritet i koncernen nu är naturligtvis att 
hantera de negativa effekterna av covid-19, som 
påverkar både oss, våra kunder och våra leveran-
törer. Styrelse och ledning bedömer att vårt hel-
årsresultat kommer att påverkas negativt. I vilken 
utsträckning beror dels på hur länge pandemin 
kommer att pågå, dels hur lång tid det sedan kom-
mer att ta innan marknaden fungerar normalt igen. 
Vi följer utvecklingen minutiöst och vidtar erfor-
derliga åtgärder för att begränsa de negativa 
effekterna. Ett sätt är att tillämpa korttidspermitte-
ringar och vi har därför inviterat våra fackliga par-
ter till förhandlingar om detta.

Utvecklingen under 
januari–mars 2020
• Nettoomsättning: 238,3 MSEK (241,5 MSEK), vilket är i linje med föregående år.
• Rörelseresultat: 5,5 MSEK (10,0 MSEK).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten: –8,7 MSEK (15,2 MSEK).
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Utvecklingen under januari-mars 2020, MSEK 

2020 Q1 2019 Q1 12 mån rullande

Nettoomsättning 238,3 241,5 1 049,7 

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga  
varor och pågående  arbete för annans räkning 0  –0,5 0,7 
Övriga rörelseintäkter 0,3 0 4,4 

Rörelsens intäkter 238,6 241,0 1 054,8

Råvaror och förnödenheter –69,3 –58,3 –279,1 

Övriga externa kostnader –40,1 –42,6 –235,2 

Personalkostnader –119,5 –125,6 –490,1 

Avskrivningar och nedskrivningar –4,1 –4,5 –23,6 

Rörelseresultat 5,5 10,0 26,7 

Resultat från andelar i koncernföretag 0,1 0 22,6 

Finansiella intäkter 0,2 0,1 0,9 

Finansiella kostnader –4,6 –1,2 –8,4 

Finansnetto –4,3 –1,1 15,3 

Resultat före skatt 1,2 8,9 42,1 

Resultat
Resultat- och omsättningsminskningen för det första kvartalet 2020, jämfört med fjolåret, kan hänföras till utvecklingen 
under mars månad för båda åren. Till och med februari uppgick resultatet för jämförbara affärsområden till 3,4 MSEK 
(2,6 MSEK). El & Energiteknik och Mekaniks resultat för mars var 4,6 MSEK lägre än budgeterat. 

Nettoomsättning och rörelseresultat per affärsområde, MSEK

2020 Q1 2019 Q1 12 mån rullande

Omsättning
Rörelse- 
resultat Omsättning

Rörelse- 
resultat Omsättning

Rörelse- 
resultat

El & Energiteknik 196,4 7,1 188,6 9,2 831,7 41,4

Mekanik 41,8 –0,7 46,5 2,5 195,8 –7,1

Engineering 0 0 9,1 0,5 24,0 3,1

Etec 2,3 –0,1 4,0 –0,9 13,2 –2,9

Technology Solutions 0 –1,4 0 –0,1 0 –2,8

Moderbolaget 0,3 0,3 0 –0,6 38,8 –0,7

Justering för koncerninterna poster –2,5 0,2 –6,7 –0,6 –53,8 –4,2

Summa 238,3 5,5 241,5 10,0 1 049,7 26,8

Investeringar
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 6,0 MSEK (10,9 MSEK). Kassa-
flöde från investeringsverksamheten uppgick till -7,8 MSEK (-2,2 MSEK).
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Utdrag ur kassaflöde, MSEK

2020 Q1 2019 Q1 12 mån rullande

Rörelseflöde 6,0 10,9 36,0

Förändring av rörelsekapital –14,7 4,4 3,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten –8,7 15,2 39,6

Kassaflöde från investeringsverksamheten –7,8 –2,2 –9,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 –50,0

Periodens kassaflöde –16,5 13,0 19,4

Likviditet
Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 126,0 MSEK (141,1 MSEK).

Utdrag ur balansräkningen, MSEK

2020 Q1 2019 Q1

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 10,7 15,0

Materiella anläggningstillgångar 60,4 51,8

Finansiella anläggningstillgångar 0,5 0,9 

Summa anläggningstillgångar 71,5 67,7

Varulager 16,4 17,0

Kortfristiga fordringar 175,2 180,4

Likvida medel 126,0 141,1

Summa omsättningstillgångar 317,5 338,5

Summa tillgångar 389,1 406,3

Eget kapital och skulder

Eget kapital 100,4 112,5

Avsättningar 78,0 82,1

Långfristiga skulder 35,6 32,0

Kortfristiga skulder 175,1 179,6

Summa eget kapital och skulder 389,1 406,3

 

Granskning
Denna delårsrapport har ej varit  föremål för 
revisorernas granskning. 

Nya datum för delårsrapporter  
Rapport kvartal 2 lämnas 28 augusti (tidigare angivet 10 juli)
Rapport kvartal 3 lämnas 23 oktober (tidigare angivet 16 oktober)

Oskarshamn 2020-04-14

Stefan Svensson
Koncernchef och VD

Antal aktier
Antalet aktier i bolaget är 1 111 502 st. 
per rapportdatum.

Frågor besvaras av
Stefan Svensson, Koncernchef och VD, 072-993 33 01

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 cirka 900 medarbetare 
och omsatte 1 053 MSEK under 2019. Koncernen består av tre affärsområden: El & Energi-
teknik, Mekanik och Technology Solutions.


