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Elajos koncernchef  och VD, Stefan Svensson, kommenterar:

En bra start, trots fortsatt covid- 
påverkan inom vissa delar
 
El & Energiteknik med affärsområdeschef Magnus 
Löfgren i spetsen har fått en bra start på året. En 
stark orderingång har bidragit till att orderstocken 
ligger på all-time-high-nivåer för affärsområdet. 
Marknadsområde Väst har vunnit två stora upp-
handlingar till ett samlat värde om ca 50 MSEK.  
Det är Södra och Biltema som ska bygga stora 
lagerlokaler på Västkusten. Det är också mycket  
glädjande att kunna konstatera att det förbättrings-
arbete och den omstrukturering som gjorts under 
föregående år inom Marknadsområde Klimat har 
burit frukt, då vi kan se en tydlig resultatförbättring 
under det första kvartalet.      

Affärsområde Mekanik har haft en betydligt  
svagare start på året. Pandemin har haft stor på-
verkan under perioden med förskjutningar i  
tidplaner för ett flertal installationsprojekt och flytt 
av underhållsstopp inom raffinaderibranschen. Vi 
ser nu en ljusning och vår förhoppning är att vi ska 
kunna ta igen en del av de förlorade intäkterna 
under resten av året. Vi fortsätter vårt arbete med 
förbättringsprojektet som startade under före-
gående år. Vi har bland annat jobbat med att  
förändra ekonomistyrningen och ser stora förbätt-
ringar avseende transparens och visibilitet.  
 
 

 
Det fortsatta utvecklingsarbetet tar sin utgångs-
punkt i att öka volymen inom Avdelning Verkstad 
samt diverse produktivitets- och effektivitets-
höjande åtgärder.     

En viktig del i vår nya strategiplan handlar om att 
strukturera sälj- och affärsutvecklingsprocessen. 
Det är mycket glädjande att vi nu har en en Sälj- 
och affärsutvecklingschef på plats som bland 
annat kommer ansvara för att driva dessa  
processer. Anders Jonsson har en bred erfarenhet 
och har under ett 15-tal år arbetat som säljansvarig 
inom såväl nationella som internationella företag 
och marknader. 

Avslutningsvis står vi väl rustade inför framtiden 
och utsikterna för 2021 bedöms som goda med en 
hel eller delvis återhämtning jämfört med 2020, 
även om påverkan av covid-19 framåt är svår-
bedömbar.    

Utvecklingen under 
januari–mars 2021
• Nettoomsättning: 233,8 MSEK (238,3 MSEK), vilket är i linje med föregående år.
• Rörelseresultat: 7,3 MSEK (5,5 MSEK).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten: 11,8 MSEK (-8,7 MSEK).
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Utvecklingen under januari-mars 2021, MSEK 

2021 Q1 2020 Q1 12 mån rullande

Nettoomsättning 233,8 238,3 911,7 

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga  
varor och pågående  arbete för annans räkning -0,5  0 0 
Övriga rörelseintäkter 0,7 0,3 14,4 

Rörelsens intäkter 233,9 238,6 926,1

Råvaror och förnödenheter –65,1 –69,3 –244,9 

Övriga externa kostnader –35,8 –40,1 –183,4 

Personalkostnader –121,9 –119,5 –457,1 

Avskrivningar och nedskrivningar –3,8 –4,1 –18,5 

Rörelseresultat 7,3 5,5 22,1 

Resultat från andelar i koncernföretag 0 0,1 0 

Finansiella intäkter 0,2 0,2 1,4 

Finansiella kostnader –1,0 –4,6 -0,5 

Finansnetto –0,8 –4,3 0,9 

Resultat före skatt 6,6 1,2 23,0 

Resultat
Återhämtningen har under kvartalet fortsatt för det största affärsområdet, El & Energiteknik, där även orderstocken har 
ökat. Mekanik har haft negativ resutatpåverkan av covid i form av ökat sjukskrivningstal samt flera försenade projekt hos 
sina kunder. Ingen del av koncernen tar sedan 1 januari emot stöd för korttidsarbete.

Nettoomsättning och rörelseresultat per affärsområde, MSEK

2021 Q1 2020 Q1 12 mån rullande

Omsättning
Rörelse- 
resultat Omsättning

Rörelse- 
resultat Omsättning

Rörelse- 
resultat

El & Energiteknik 194,9 8,7 196,4 7,1 738,7 23,7

Mekanik 39,6 –1,4 41,8 -0,7 177,1 1,9

Etec 0 0 2,3 -0,1 0 0

Technology Solutions 0 -1,7 0 -1,4 0,1 -5,6

Moderbolaget 0 1,5 0,3 0,3 36,7 1,8

Justering för koncerninterna poster -0,8 0,1 -2,5 0,2 -40,9 0,3

Summa 233,8 7,3 238,3 5,5 911,7 22,1

Investeringar
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 7,5 MSEK (6,0 MSEK). Kassaflöde 
från investeringsverksamheten uppgick till -1,9 MSEK (-7,8 MSEK). 
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Utdrag ur kassaflöde, MSEK

2021 Q1 2020 Q1 12 mån rullande

Rörelseflöde 7,5 6,0 34,9

Förändring av rörelsekapital 4,3 -14,7 7,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten 11,8 -8,7 42,2

Kassaflöde från investeringsverksamheten –1,9 –7,8 –12,6

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0

Periodens kassaflöde 9,9 -16,5 29,7

Likviditet
Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 155,7 MSEK (126,0 MSEK).

Utdrag ur balansräkningen, MSEK

2021 Q1 2020 Q1

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 9,5 10,7

Materiella anläggningstillgångar 57,0 60,4

Finansiella anläggningstillgångar 0,2 0,5 

Summa anläggningstillgångar 66,6 71,5

Varulager 15,7 16,4

Kortfristiga fordringar 217,0 175,2

Likvida medel 155,7 126,0

Summa omsättningstillgångar 388,4 317,5

Summa tillgångar 455,0 389,1

Eget kapital och skulder

Eget kapital 118,1 100,4

Avsättningar 77,7 78,0

Långfristiga skulder 33,4 35,6

Kortfristiga skulder 225,8 175,1

Summa eget kapital och skulder 455,0 389,1

 

Granskning
Denna delårsrapport har ej varit  föremål för 
revisorernas granskning. 

Tidpunkter för ekonomisk redovisning  
Delårsrapport för kvartal 2 lämnas 2021-08-27
Delårsrapport för kvartal 3 lämnas 2021-10-28

Oskarshamn 2021-04-28

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 36 orter i Sverige. Koncernen 
har sedan starten 1958 växt till idag cirka 800 medarbetare och omsatte 916 MSEK under 2020. Koncernen består 
av tre affärsområden: El & Energi teknik, Mekanik och Technology Solutions.


