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Elajos koncernchef  och VD, Stefan Svensson, kommenterar:

Covid-19 påverkade inledningen på 
året
Affärsområde El & Energiteknik hade under  
första hälften av kvartalet en frånvaro, kopplad 
till covid-19, som var onormalt hög. Förutom lägre 
faktureringsvolym och ökade kostnader kopp-
lade direkt till själva frånvaron tillkom kostnader 
för omplacering av personal till tidskritiska entre-
prenadprojekt som påverkades av hög frånvaro. 
Frånvaron i kombination med tidigare utma-
ningar i form av stigande materialpriser och långa 
leveranstider medför att vi under kvartalet inte 
når önskade marginaler inom entreprenadverk-
samheten. Samtidigt är beläggningen inom servi-
ceverksamheten mycket god och med bra fram-
förhållning. Vår bedömning är att effekterna från 
större entreprenader som togs till lägre margina-
ler under pandemin med efterföljande negativa  
följdeffekter kommer avta. Resultatet för affärs-
området på 2,4 MSEK (8,7) är betydligt lägre än 
samma kvartal förgående år, men avvikelsen 
uppstod under kvartalets första hälft och mot slu-
tet på kvartalet var verksamheten tillbaka på för-
väntad nivå.

Affärsområde Mekanik gör glädjande nog ett 
positivt resultat om 1,1 MSEK att jämföras med en 
förlust om 1,4 MSEK samma period förgående år. 
Detta trots hög frånvaro, även här kopplat till 
covid-19, samt att kvartalet säsongsmässigt inte 
innehåller några större underhållsstopp eller 
revisionsavställningar hos våra kunder.  
 
 

Mekanik har istället erhållit kompletterande  
affärer hos såväl nya som gamla kunder.  
Detta mycket tack vare ett längre uthålligt arbete 
med att utöka kundbasen. 

Affärsområde Technology Solutions har under 
kvartalet framgångsrikt avslutat sin installation av 
pilotanläggningen i Karlshamn med sin patente-
rade slamavvattningsteknik reCFD (reCirculating 
Food Dryer). Under april månad har kunden  
successivt tagit över anläggningen efter en  
intensiv handover process. I och med detta  
lyckade pilotprojekt ökar nyfikenheten och  
intresset ytterligare och diskussioner sker nu 
med flertalet kunder över hela världen. Vi är där-
med stärkta i vår uppfattning om teknikens  
marknadspotential och ser fram emot en lyckad 
marknadsintroduktion. 

Slutligen konstaterar vi att avtalsstocken, projekt-
orderstocken och offertstocken inom El & Energi-
teknik är på höga nivåer, vilket ger bra förutsätt-
ningar för en bra beläggning under fortsätt-
ningen av 2022. 

Det vi inte kan råda över är situationen i Ukraina, 
dess följdeffekter och det ständiga pandemi-
hotet, dock kommer vi göra vårt allra bästa för att 
mildra dess effekter. 

Utvecklingen under 
januari–mars 2022
• Nettoomsättning: 265,6 MSEK (233,8 MSEK), vilket motsvarar en ökning med 13,6 % jämfört 

med föregående år
• Rörelseresultat: 1,7 MSEK (7,3 MSEK)
• De omräknade beräkningsgrunderna för bolagets pensionsskuld hos PRI har påverkat  

personalkostnaderna med -2,4 MSEK och de finansiella kostnaderna med -9,9 MSEK
• Kassaflöde från den löpande verksamheten: 36,6 MSEK (11,8 MSEK)
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Utvecklingen under januari-mars 2022, MSEK 

2022 Q1 2021 Q1 12 mån rullande

Nettoomsättning 265,6 233,8 1 063,5 

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga  
varor och pågående  arbete för annans räkning -1,9  -0,5  -0 ,8
Övriga rörelseintäkter 3,9 0,7 22,4 
Rörelsens intäkter 267,6 233,9 1 085,1

Råvaror och förnödenheter –86,0 –65,1 –343,5 
Övriga externa kostnader –50,6 –35,8 –202,9 
Personalkostnader –125,1 –121,9 –485,3 
Avskrivningar och nedskrivningar –4,1 –3,8 –15,2 
Rörelseresultat 1,7 7,3 38,2 

Finansiella intäkter 0,1 0,2 0,9 
Finansiella kostnader –10,8 –1,0 -13,6 
Finansnetto –10,7 –0,8 - 12,2 

Resultat före skatt - 8,9 6,6 25,6 

Resultat
Inledningen av kvartalet präglades av hög frånvaro, kopplad till covid-19, med minskade intäkter och ökade kostnader 
som följd. Den omräknade pensionsskulden hos PRI har påverkat rörelseresultatet med -2,4 MSEK och de finansiella 
kostnaderna med -9,9 MSEK. 

Nettoomsättning och rörelseresultat per affärsområde, MSEK

2022 Q1 2021 Q1 12 mån rullande

Omsättning
Rörelse- 
resultat Omsättning

Rörelse- 
resultat Omsättning

Rörelse- 
resultat

El & Energiteknik 221,4 2,4 194,9 8,7 876,4 34,9

Mekanik 44,6 1,1 39,6 –1,4 189,3 10,1

Technology Solutions 0 - 2,5 0 -1,7 0,3 - 7,9

Moderbolaget 0 0,7 0 1,5 38,6 0,3

Justering för koncerninterna poster - 0,4 0,1 -0,8 0,1 - 41,0 0,8

Summa 265,6 1,7 233,8 7,3 1 063,5 38,2
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Investeringar
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 2,9 MSEK (7,5 MSEK). Kassa-
flöde från investeringsverksamheten uppgick till -1,8 MSEK (-1,9 MSEK). 

Utdrag ur kassaflöde, MSEK

2022 Q1 2021 Q1 12 mån rullande

Rörelseflöde 2,9 7,5 40,1

Förändring av rörelsekapital 33,6 4,3 - 8,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten 36,6 11,8 31,4

Kassaflöde från investeringsverksamheten - 1,8 –1,9 - 29,4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 - 50,0
Periodens kassaflöde 34,8 9,9 - 48,0

 

Likviditet
Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 107,6 MSEK (155,7 MSEK).

Utdrag ur balansräkningen, MSEK

2022 Q1 2021 Q1
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 8,8 9,5 
Materiella anläggningstillgångar 56,2 57,0
Finansiella anläggningstillgångar 0,6 0,2 
Summa anläggningstillgångar 65,6 66,6 

Varulager 16,4 15,7
Kortfristiga fordringar 214,0 217,0
Likvida medel 107,6 155,7
Summa omsättningstillgångar 338,0 388,4

Summa tillgångar 403,6 455,0

Eget kapital och skulder
Eget kapital 86,0 118,1
Avsättningar 88,5 77,7
Långfristiga skulder 30,1 33,4
Kortfristiga skulder 199,0 225,8
Summa eget kapital och skulder 403,6 455,0

 

Granskning
Denna delårsrapport har ej varit  föremål för revisorernas granskning.
 

Tidpunkter för ekonomisk redovisning  
Delårsrapport för kvartal 2 lämnas 2022-08-26
Delårsrapport för kvartal 3 lämnas 2022-10-27

Oskarshamn 2022-04-27

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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