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Kraftig tillväxt
Omsättningsökningen på  

136 MSEK under 2014 motsvarar  
en tillväxt på 15,4 %.

965 medarbetare

Över 1 miljard
2014 blev ett historiskt år för  

Elajokoncernen, som för första  
gången hade en omsättning  

överstigande 1 miljard kronor. 
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Elajokoncernen hade vid 
årets slut 965 anställda. 
68 av dessa är kvinnor, 
vilket motsvarar 7,0 %. 
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Elajokoncernen lanserade  
en ny hemsida, www.elajo.se,  
för att tydliggöra koncernens  

samlade erbjudande.

Starkt kassaflöde
Kassaflödet stärktes under 

året med 52,6 MSEK.

Åter lönsamt
Med en förbättring av rörelseresultatet 

med 20,4 MSEK under 2014 är Elajo åter  
ett lönsamt bolag.

Substansvärde
Substansvärdet på Elajoaktien stärktes 
under året med 2:28 SEK och uppgick 

vid årsskiftet till 87:63 SEK.
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Åtgärdsprogram fungerar –
Elajo åter ett lönsamt bolag

Efter två raka förlustår visar Elajokoncernen positiva siffror 2014. Rörelseresultatet förbättrades 
med drygt 20 miljoner kronor. Även om vi har en bra bit kvar till vårt långsiktiga lönsamhetsmål 
är förbättringen ett kvitto på att vårt åtgärdsprogram har verkningsgrad. Nu intensifierar vi vårt 
arbete med att ställa om Elajo, till ett marknadsinriktat företag med växande lönsamhet. 



Samtliga fyra affärsområden i koncernen noterade 
resultatförbättringar 2014. Elajo El & Energiteknik 
har börjat fokusera på produktivitet, prissättning 
och projektprocess. Elajo Mekanik och Elajo Engi-
neering upplever god efterfrågan, relaterad till ett 
förhållandevis stort, pågående investeringspro-
gram vid kärnkraftverken. Spetskompetens och 
hög kvalitet borgar här för fortsatt stark efterfrå-
gan. Koncernens utbildningsbolag Etec har teck-
nat ett betydande avtal med Scania AB för utbild-
ning av personal inom automation vid den nya, 
högautomatiserade fabriken i Oskarshamn.   

Svag lönsamhet ett branschproblem
Problemet med de senaste årens svaga lönsamhet 
delar Elajo med merparten av aktörerna i bran-
schen. Otillräcklig affärsmässighet och oförmåga 
att anpassa sig i tid för nya spelregler har utveck-
lats till ett branschfenomen. Timpriser har i stort 
sett stått stilla under en längre tid. Branschen är 
dessutom volymdriven. Tyvärr såg vi en vikande 
efterfrågan under andra halvåret 2014, vilket satte 
ytterligare press i olika upphandlingar.

Elajos väg till ökad lönsamhet
Inom Elajokoncernen har vi valt ny väg genom att 
fokusera på fyra områden: Lönsamhet, Basord-
ning, Ledarskap och Individuell utveckling. Inom 
begreppet lönsamhet arbetar vi för att höja timpri-
set, men också debiteringsgraden, det vill säga att 
vi ska arbeta effektivare än tidigare. Vi kommer inte 
att vara med och driva på utvecklingen med 
osunda prisnivåer. Kort sagt: Lönsamhet går före 
volym för oss. Arbetet inleddes under 2014 och 
resultatförbättringen stärker oss i övertygelsen att 
detta både är rätt och nödvändig väg.

Projektprocessen vässas
Med den storlek Elajo har är vi en intressant spe-
lare även för de större projekten. Ibland handlar 
det om uppdrag som sträcker sig över flera år. Det 
säger sig självt att de ekonomiska riskerna ökar i 
dessa fall. Därför är begreppet ”basordning” en av 
våra fyra strategiska inriktningar. Vi ska bli betyd-
ligt bättre i hela projektprocessen, ha striktare kon-
troll på såväl kostnader som intäkter före, under 
och efter projekten. Det ska också göra det möjligt 
för oss att välja rätt projekt för Elajo. Med det 
menar vi projekt med förutsättningar för tillräcklig 
lönsamhet och gärna att Elajos samlade kompe-
tens kan komma till användning.

Insatser för starkare ledarskap
Under 2014 har vi format ett ambitiöst program för 
att stärka ledarskapet inom Elajo. Koncernen har 
genom åren byggts upp via ett stort antal förvärv 
på de cirka 40 platser i södra Sverige där vi finns. 
Vi vill skapa ”Ett Elajo”, präglat av samsyn i alla 
väsentliga frågor och med en gemensam företags-
kultur. Vi börjar med företagsledningen och låter 
därefter alla 130 chefer i koncernen genomgå 
samma program. Utbildning av ledare har varit 
eftersatt i Elajo. Det program vi nu startar har där-
för flerårig, långsiktig inriktning.

Elajo växer med medarbetarna 
Elajo är i hög grad ett tjänsteproducerande före-
tag. Enskilda medarbetares förmåga när det gäller 
att leverera i tid och med hög kvalitet är avgörande 
för koncernens framgång. Därför har vi också satt 
igång ett arbete, som riktar sig mot individuell 
utveckling för våra medarbetare. Vi ska synliggöra 
möjligheter till intern karriär inom koncernen och 
hur vi kan stödja önskade karriärvägar med utbild-
ning. Med start inom Elajo El & Energiteknik ska vi 
skapa kompetenstrappor, som visar hur medarbe-
tarna kan växa. När de växer kommer även Elajo 
som företag växa och flytta fram i värdekedjan. Det 
är således en önskvärd utveckling för alla parter.

Historisk nyetablering
Det övergripande syftet med vårt åtgärdsprogram 
är att skapa ett ”nytt” Elajo, som är betydligt mer 
marknadsorienterat och som sätter kunderna i 
centrum för allt vi företar oss. Det kräver bra 
ledare, affärsmässighet och engagerade medar-
betare. Men det kräver också ordning och reda. 

Under 2014 öppnade vi ett nytt kontor i Öst-
hammar. Historiskt har nya kontor tillkommit 
genom förvärv av verksamheter, men denna gång 
startade vi nytt i egen regi och med tre affärsområ-
den under samma tak. Närheten till kärnkraftverket 
i Forsmark var ett av motiven för etableringen, men 
vi kommer också att erbjuda våra kompetenser till 
andra branscher i regionen.

Nyetableringen är ett bra exempel på att Elajo 
behöver gasa och bromsa samtidigt, med tanke på 
de utmaningar som finns i branschen. Vi är 
ödmjuka inför dessa, men också fyllda med tillför-
sikt med tanke på vad den pågående interna för-
ändringsprocessen signalerat under 2014.

Jonas Netterström,

VD och koncernchef 
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Vision
Elajo ska vara Sveriges ledande och mest lönsamma el-, mekanik- och energiföretag.  
Med ledande menas att Elajo ska vara det mest attraktiva företaget för kunden,  
medarbetaren och ägaren.

Affärsidé
Elajo ska vara marknadens mest attraktiva affärspartner inom el, energi- och tekniklösningar 
genom att leverera tjänster och service av högsta kvalité som skapar mervärde för kunden.

Mission
”Att tjäna med förtjänst”

Med detta menas att öka våra kunders konkurrenskraft genom effektiva energilösningar och 
service i världsklass genom väl utförda tjänster som ger god lönsamhet.



Mål

Finansiella mål Beskrivning

• EBIT-marginal > 8% Elajos mål är att varje ort/plats ska vara 
lönsam och ha ett EBIT-resultat överstigande  8%.

Marknadsmål Beskrivning

• Elajo är nr 1 eller nr 2 på den verksamhet/ort   
där Elajo verkar.

• Elajo verkar aktivt för att bli en helhets- 
leverantör av energitekniklösningar.

• Servicekontrakt prioriteras framför entre- 
prenad. Nya kunder som jämnar ut säsongs-
variationer.

Elajo verkar regionalt med visionen att bli ett 
nationellt bolag och ska vara marknadsledande 
på de orter där Elajo verkar.

För att bli oberoende av konjunkturer och sväng-
ningar så strävar Elajo mot att sälja helhetskon-
cept till sina kunder.

Kundmål Beskrivning

• Elajo är i branschen förstahandsvalet för kun-
der genom sitt kundfokus och sin proaktivi-
tet. 

• Elajo mäter kontinuerligt NKI (Nöjd Kund 
Index).

Elajo arbetar smartare med kunden i fokus och 
ska kontinuerligt öka värdet som tillförs kunden 
och på så sätt utvecklas Elajo.

Medarbetarmål Beskrivning

• Elajo ska vara en av Sveriges bästa arbets-
platser och attrahera nya medarbetare med 
rätt kompetens. NMI-Index (Nöjd Medarbetar 
Index) mäts årligen.

• Elajo arbetar mot en nollvision när det gäller 
arbetsplatsolyckor.

Årligen genomförs medarbetarundersökningar 
för att följa medarbetarnas åsikter och utvärde-
ring av Elajos ledarskap.

Elajo arbetar med förebyggande verksamhet för 
att nå nollvision i arbetsrelaterade skador.

Miljömål Beskrivning

• Inom Elajo är det en självklarhet att vara  
medveten om att minska företagets och  
kundernas miljöbelastning. Elajo ger alltid 
kunderna förslag på helhetslösningar som 
förbättrar ett hållbart samhälle.

Hållbarhet är en viktig del av Elajos långsiktiga 
strategi som bolaget hela tiden har fokus på, 
både internt och externt.
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Koncernorganisation

Elajo Invest AB

HR

VU

El &  
Energiteknik

CFO

Mekanik Engineering Etec

Elajokoncernen
Elajo startades 1958 och är idag ett av Sveriges 
ledande el-, mekanik- och energiföretag med 
närmare 1 000 anställda och en omsättning över-
stigande 1 miljard kronor. Vi har verksamhet på ett 
40-tal orter. Huvudkontoret ligger i Oskarshamn.

Elajokoncernen består fr o m januari 2013 av 
moderbolaget Elajo Invest AB och dotterbolag 
fördelade på fyra affärsområden; El & Energitek-
nik, Mekanik, Engineering och Elajo Technical 
Education Center AB (Etec). 

Strategiskt arbetar Elajo med en decentralise-
rad beslutsfattande organisation med central styr-
ning, där HR, Verksamhetsutveckling (VU), IT och 
Ekonomi (CFO) är viktiga funktioner för styrning 
och support för organisationen.

Affärsområde El & Energiteknik
Elajo El & Energiteknik AB har organiserats i två 
regioner, i syfte att förbättra support och styrning. 
Genom detta skapar vi möjligheter att öka samar-
betet mellan olika orter så att vi kan ta till vara 
affärsområdets samtliga kompetenser.

Den nya organisationen medför att vi kan 
erbjuda våra kunder ökad kundnytta, då vi kan 
erbjuda helhetsåtagande både vad gäller installa-
tioner och service inom områdena kraft, belys-
ning, tele, automation, värme/kyla, data och kom-
munikation. Dessutom kan vi leverera tjänster 
innefattande totalåtagande/installationssamord-
ning, energieffektivisering och service/teknisk för-
valtning. Separata teknikavdelningar hanterar 
projekt från planering till driftsättning.
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Organisation
Efter de senaste årens förändringar av vår organi-
sation har vi skapat förutsättningar för att tillhanda-
hålla våra kunder ett totalt tjänsteutbud. Samtidigt 
är det viktigt att vi kan upprätthålla en hög grad av 
självständighet på våra respektive orter, för att 
utveckla våra kontakter med kunderna på det 
lokala planet.

Vi har nu också överfört ekonomifunktionerna 
på bolagsnivå till moderbolaget. Genom detta lig-
ger alla övergripande, gemensamma funktioner 
på moderbolaget, vilket innebär bättre support till 
dotterbolagen och att vi når kostnadsfördelar.

Under 2014 har vi byggt upp en ny hemsida för 
att stärka mottot ”Ett Elajo”.

Certifiering
Elajo arbetar aktivt med att kvalitetssäkra och för-
bättra vår verksamhet, minska vår miljöbelastning 
samt med att uppnå en så säker arbetsmiljö som 
möjligt för våra medarbetare. Vi har kompletterat 
våra tidigare certifieringar inom kvalitet (ISO 9001: 
2008) och miljö (ISO 14001:2004) med att även bli 
tredjepartscertifierade inom arbetsmiljö genom 
OHSAS 18001:2007.

Förutom dessa övergripande certifikat så möter 
vi marknadens höga krav gällande kvalitetssäkring 
genom specifika certifieringar inom svetsning, 
brandlarm, inbrottslarm samt kyla och trycksätt-
ning.

Affärsområdena Mekanik och Engineering
Affärsområdena Mekanik och Engineering om- 
fat tar bolagen Elajo Mekanik AB och Elajo 
Enginee ring AB där Mekanik bedriver verksamhet 
inom tre områden:
• Tillverkning
• Service och underhåll
• Projekt

Affärsområde Engineering erbjuder kvalifice-
rade tjänster inom strålskyddsteknik, driftteknik 
och energi till kärnkraftsindustrin och annan  
processindustri.

Affärsområde Etec
Etec är koncernens utbildningscenter där man 
bland annat driver ett modernt treårigt eltekniskt 
gymnasium. Sedan många år bedrivs ett flertal 
utbildningar inom Yrkeshögskolan. All utbildning 
sker i nära samarbete med näringslivet och kom-
munen för att kunna tillgodose kraven på framti-
dens tekniker.
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Största affärsområdet
utvecklas i rätt riktning
Med närmare 700 anställda är El & Energiteknik det största affärsområdet 
inom Elajo. 2014 har präglats av framförallt utveckling och fokusering, men 
också av en effektivisering av verksamheten. Fyra regioner har blivit två och 
kraftsamling görs inom fyra kompetensområden. Samtidigt förbättrades 
resultatet jämfört med fjolåret.

Under 2014 förändrade El & Energiteknik sin orga-
nisation. De tidigare fyra regionerna gjordes om 
till två, inom vilka den dagliga verksamheten drivs 
på ett 40-tal orter i södra Sverige. Avsikten var dels 
att ytterligare effektivisera verksamheten, men 
också att i ökad utsträckning få till stånd region- 
överskridande samarbeten där hela Elajos kompe-
tens erbjuds. Vi märker att kunderna allt oftare 
efterfrågar endast en leverantör som kan erbjuda 
totalåtagande för hela processen. Det kan Elajo – 
från installation och driftsättning till utbildning av 
kundens personal och service.

Lönsamhet före volym
Med sitt välförgrenade nät av etableringar i södra 
Sverige är Elajo El & Energiteknik i de allra flesta 
fall ledande på respektive ort. Närheten är defini-
tivt viktig i alla affärer. Vi söker oss nu i ökad 
utsträckning till affärer, där såväl specialistkompe-
tenser som leveranstrygghet både efterfrågas och 
värdesätts. I klara ordalag betyder detta att lön-
samhet går före volym för affärsområdet.

Fyra växande verksamheter
Elajo El & Energiteknik har definierat fyra växande 
tjänsteområden i branschen, där vi både har och 
kommer att ytterligare vässa affärsområdets kom-
petens. De fyra områdena kännetecknas också av 
bättre lönsamhet än traditionella elinstallationer:
• Kyla/värme
• Säkerhet
• Brand
• Automation

Energioptimering och trygghet
Lösningar för kyla/värme är växande, som en 
naturlig följd av att allt fler företag vill optimera sin 
energianvändning. Vi utför ackrediterad verksam-
het – både avseende nyinstallation och service – av 
kyl-, frys- och värmeanläggningar. Investeringar i 

ökad säkerhet och brandskydd växer också. Allt 
fler företag efterfrågar tillträdessystem och/eller 
inpasseringskontroller. Samma gäller för inbrotts-
larm och kameraövervakning.

Ordning och reda är A och O
Utsikterna att förbättra affärsområdets lönsamhet 
bedöms som goda. En del av uppdragen löper 
över mer än ett kalenderår, vilket understryker vik-
ten av noggrannhet i kalkylering, projektledning 
och uppföljning. Affärsområdet har därför beslutat 
införa en ny projektorganisation, där det för vart 
och ett av de fyra prioriterade tjänsteområdena 
ska finnas en ansvarig, med specialuppgift att 
driva utvecklings- och lönsamhetsfrågor. 

Produktivitet, prissättning  
och projektprocessen
För att förbättra affärsområdets resultat har ett 
arbete inletts i syfte att höja såväl timpris som debi-
teringsgrad. Branschen är traditionstyngd och i 
många år har aktörerna framför allt lutat sig mot 
förtjänster i materialledet i stället för att debitera 
rimliga timpriser. Vi upplever detta som ett osunt 
förhållande och i egenskap av marknadsledande 
på många orter kommer Elajo El & Energiteknik att 
gå i bräschen för en mer rimlig och rättvis timpris-
sättning. Att öka debiteringsgraden kan främst 
åstadkommas genom ökad produktivitet och för-
bättrat ledarskap.

De initiala åtgärderna för timprisförstärkning 
och ökad debiteringsgrad bidrog till affärsområ-
dets resultatförbättring 2014 och förväntas få ett 
större, positivt genomslag 2015. Eftersom att 
affärsområdet driver många stora projekt krävs ett 
strukturerat arbetssätt. Därför har hela koncernen 
implementerat Projektprocess 2.0. Denna process 
skall säkerställa att projekten drivs på ett enhetligt 
och standardiserat arbetssätt.

AFFÄRSOMRÅDE ELAJO EL & ENERGITEKNIK
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El & Energiteknik ökade sitt bidrag till rörelse-
resultatet med 11,2 MSEK under 2014.

El & Energiteknik omsatte 
703 MSEK under 2014.  
Det utgjorde 69 % av  

koncernens omsättning.

Affärsområdets omsättning ökade 
med 85 MSEK, vilket motsvarar 13,8 %.

+1
1,2

 M
SEK

+8
5 M

SEK



Energieffektivitet och miljö
i fokus för prestigeprojekt
Elajo El & Energiteknik har valts att svara för alla installationer i ett av södra Sveri-
ges mest prestigefyllda bostadsprojekt – Slottsholmen i Västervik. Energieffektivi-
tet och miljö är huvudingredienser i projektet, som initierats av musikikonen och 
bygdens son Björn Ulvaeus, tillsammans med fastighetsutvecklaren ALM Equity.

Slottsholmen och den näraliggande slottsruinen – 
där den riksbekanta visfestivalen arrangeras årli-
gen – är en historisk plats i Västervik. Under 
1900-talets andra hälft drevs en mycket populär 
restaurang där, men sedan tiotalet år tillbaka har 
restaurangen stått tom och byggnaden förfallit. 
Det är här som Björn Ulvaeus och ALM Equity vill 
skapa såväl moderna och exklusiva semesterbo-
städer som restaurang, hotell och konferensan-
läggning.

Flytande hotell
Projektet är planerat att genomföras i två faser. 
Först ett 40-tal lägenheter, med generösa bal-
konger och sjöutsikt åt samtliga håll på landrem-
san Slottsholmen, som förbinder Norrlandet med 
Västervik. I den första etappen ska det också byg-
gas en konferensanläggning i entréplanet. I den 
andra etappen planeras en hotellanläggning, som 
ska flyta på pontoner i Gamlebyviken. Här ska 
också anläggas en ny marina.

Stort uppdrag för Elajo
PEAB har valts till totalentreprenör för projektet 
och byggstarten är planerad till 2015. PEAB har i 
sin tur valt Elajo El & Energiteknik för samtliga 
installationer i byggnaderna. Det är ett både stort 
och prestigefyllt uppdrag för Elajo El & Energitek-
nik, som räknar med att ha upp till 20-talet installa-

törer på plats under byggtiden för lägenhetspro-
jektet, som är beräknad till ett och ett halvt år.

Extremt energisnålt
Ambitionen har redan från början varit att samtliga 
byggnader ska vara extremt energieffektiva och 
allra helst ”nollenergihus”. De lösningar som Elajo 
föreslagit, och fått accept på, innebär att man kom-
mer ner till en energiförbrukning kring 15 kWh per 
kvadratmeter och år. Som jämförelse kan nämnas 
att myndigheters krav på nyproducerade bostäder 
ligger på 60–70 kWh.

Solfångare, bergvärme, geokyla…
I Projekt Slottsholmen visar Elajo El & Energiteknik 
upp en hel palett av smarta energilösningar. Ytter-
taken på byggnaderna är täckta av solfångare, 
både vattenburna och solceller. Bergvärme och 
geokyla används för uppvärmning av byggna-
derna och all värme från restaurangernas kylan-
läggningar tas tillvara. Automatisk styrning borgar 
för att ingen energi går till spillo i onödan. Till detta 
ska läggas att byggnaderna kommer att vara syn-
nerligen välisolerade. Förutom att erbjuda 
boende, konferensmöjligheter och restaurang i ett 
fantastiskt läge, kommer därmed hela projekt 
Slottsholmen att bli ett föregångsprojekt vad gäl-
ler smarta energilösningar. 

AFFÄRSOMRÅDE ELAJO EL & ENERGITEKNIK | FRÅN VERKSAMHETEN
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AFFÄRSOMRÅDE ELAJO MEKANIK 

Växande efterfrågan
gav förbättrat resultat
Affärsområdet Elajo Mekanik har en betydande del av sitt tjänsteutbud riktat 
mot de svenska kärnkraftverken, men affärsområdets kompetens attraherar 
även andra typer av processindustrier. Efterfrågan var stark och resultatet  
förbättrades 2014. Utsikterna är goda för de kommande åren.

Elajo Mekanik har cirka 140 fast anställda medar-
betare och hade under 2014 ett 100-tal projektan-
ställda. Verkstäderna i Oskarshamn sysselsätter ett 
40-tal personer. Affärsområdet är också represen-
terat i Forsmark, Ringhals och Göteborg. Cirka 70 
procent av affärsvolymen är hänförlig till kärnkrafts-
industrin.

Organisation och kunder
Under 2014 förändrade affärsområdet sin organi-
sationsstruktur. Från att tidigare varit regioninde-
lad är den numera processtyrd. Verksamheten 
bedrivs inom tre grenar: Tillverkning, Service och 
underhåll samt Projekt. Bland större kunder inom 
Tillverkning kan nämnas SKB, Camfil samt batteri-
tillverkaren Saft i Oskarshamn. Service och under-
håll utförs i hög grad åt svenska kärnkraftverk. Här 
strävar affärsområdet åt att bredda kundbasen. Ett 
framgångsrikt exempel på det är det nya avtalet 
avseende service och underhåll till ST1-raffinade-
riet i Göteborg, som tecknades under 2014.Upp-
dragen för projektverksamheten kommer från 
stora aktörer som Alstom, Siemens, Areva och 
Westinghouse.  

Komplett maskinpark
Vid de moderna anläggningarna i Oskarshamn 
sker tillverkning i aluminium, kolstål, rostfritt och 
andra höglegerade material. Lokalerna, som är 
5 000 kvadratmeter stora, har under året komplet-
terats med en mindre lokal för ett kundspecifikt 
uppdrag – tillverkning av kassetter för mellanförva-
ring av uttjänt kärnbränsle (se separat artikel) åt SKB. 

En komplett maskinpark med hög kapacitet 
garanterar god konkurrenskraft för Elajo Mekanik, 

både vad gäller prisbild och korta leveranstider 
med hög kvalitet.

Projekt, service och underhåll
Vid sidan av tillverkning har Elajo Mekanik en väx-
ande verksamhet inom service och underhåll. Tra-
ditionen är, liksom erfarenheten, lång. De första 
uppdragen från kärnkraftsindustrin kom redan 
1969 och samarbetet har vuxit sig starkt och förtro-
endefullt. Förebyggande underhåll, reparationer 
och bränslebytarservice är exempel på uppdrag. 
De största uppdragen under 2014 har föranletts av 
den pågående effekthöjningen av Oskarshamn 2, 
som genererat betydande beläggning för Elajo 
Mekanik. Likaså arbetsinsatser i samband med 
nedställning av Ringhals under en dryg månads 
tid, där vi engagerade ett 100-tal medarbetare, 
såväl egna fast anställda som inhyrd personal.   

Större kvalificerade projektuppdrag utförs åt 
kärnkraftsindustrin, men även till andra process- 
industrier som raffinaderier, petrokemisk industri 
samt cement-, pappers-, massa- och fordonsindustri.

Utbyggnader ger nya uppdrag
Resultatmässigt utvecklades 2014 i stort sett enligt 
plan för Elajo Mekanik. Resultatförbättringen är ett 
resultat av främst växande uppdragsvolym och de 
kommande åren ser positiva ut för affärsområdet. 
Detta baseras främst på det faktum att värme- och 
elkraftindustrin planerar såväl utbyggnader som 
effekthöjningar. Elajo har den kompetens som 
kunderna efterfrågar och vår långa närvaro i bran-
schen är onekligen en konkurrensfördel. 
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Tillsammans med Elajo Engineering ökade 
affärsområdet sitt bidrag till rörelseresultatet 

med 7,4 MSEK under 2014.

Mekanik och Enginering omsatte  
tillsammans 300 MSEK under 
2014. Det motsvarar 29 % av  

koncernens omsättning.

Omsättningen för Elajo Mekanik  
och Elajo Engineering ökade med  
29 MSEK, vilket motsvarar 10,7 %. 

+7
,4

 M
SEK

+2
9 M

SEK



Kassettorder ger 
jobb i minst sex år
En av 2014 års mest prestigefyllda ordrar för Elajo var uppdraget  
att bygga 304 kassetter för mellanlagring av uttjänt kärnbränsle åt 
SKB. För genomförandet har Elajo behövt specialbygga en ny 
fabrik på 500 kvadratmeter i Oskarshamn. Tillverkningstakten för 
kassetterna ligger på 50 styck per år, vilket betyder leveranser  
fram till 2019.

Kvalitets- och säkerhetskraven för kassetterna är av 
förklarliga skäl rigorösa. Sex personer är involve-
rade i tillverkningen av de fem meter långa, kvad-
ratiska kassetterna. De är helt i rostfritt stål och 
insatsplåtarna innehåller strålskyddande bor. Tole-
ranserna är snäva, oftast handlar det om tiondels 
millimeter, vilket kräver hantverksskicklighet av 
bästa märke.

Noggrann kontroll  
För att garantera säkerheten synas de färdig-
byggda kassetterna av två oberoende kontrollor-
gan. Kassetterna tvättas i helavsaltat vatten före 
leverans till Simpevarvhalvön utanför Oskarshamn, 
där mellanlagret finns. Här förvaras de i bassänger 
under jord i väntan på slutförvaring för använt 
kärnbränsle.

Kan bli ännu fler
Kassettproduktionen i den nya fabriken inleddes i 
början av 2014. Ordern på 304 kassetter ska vara 
slutlevererad 2019, men det kan mycket väl bli en 
fortsättning. Elajo har nämligen en option att fort-
sätta med tillverkningen ända fram till år 2027. För-
utom det betydande ordervärdet är uppdraget ett 
bra exempel på det förtroende Elajo åtnjuter från 
svensk kärnkraftsindustri. 

AFFÄRSOMRÅDE ELAJO MEKANIK | FRÅN VERKSAMHETEN
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Spetskompetens inom 
strålskyddstjänster
Med ett 25-tal egna specialister och ett 100-tal behovsanställda konsulter har 
Elajo Engineering intagit en mycket stark position inom framför allt strålskydd. 
Kärnkraftsindustrin – men även andra branscher – förser affärsområdet med kom-
petenskrävande uppdrag. Även brandskydd och arbetsmiljöfrågor för kärnkraft-
verken och andra industriföretag ingår i tjänsteutbudet.    

Affärsområdet Elajo Engineering kan definitivt 
beskrivas som ett nischföretag. Det finns bara ett 
fåtal företag i Sverige som besitter all den kompe-
tens som krävs för att kunna förse kärnkraftverken 
med de konsulttjänster som efterfrågas. Elajo  
Engineering utbildar kontinuerligt sina specialister 
för att hela tiden ligga i  framkant vad gäller teknisk 
kunskap.

40 års erfarenhet
Sedan 40 år tillbaka har Elajo Engineerings strål-
skyddstekniker och ingenjörer genomfört åtskil-
liga arbetsplatsanalyser i fråga om strålningsmiljö 
samt rekommenderat strålningsskyddande åtgär-
der. Affärsområdet har även arbetat utanför lan-
dets gränser, med motsvarande uppdrag i bland 
annat England och USA. Elajo Engineering har 
också ett samarbetsavtal med flygbolaget SAS vad 
avser konsultation inom nukleär kontamination av 
flygplan.

Egen strålskyddsexpert
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) kräver sedan 
2001 att alla företag som sysslar med joniserande 
strålning i någon form, måste ha en av myndighe-
ten godkänd strålskyddsexpert. Många företag 
och branscher berörs: medicin, flyg, transporter, 
hamnar, varv och större verkstäder. Elajo Enginee-
ring har en sådan resurs, med omfattande upp-
drag som expert inom det radiologiska området. 
Experten utformar ofta företagens strålskyddsut-
bildningar och finns med i deras beredskapsorga-
nisation. 

Kunskap för fler branscher
Den höga kompetensnivån inom affärsområdet 
efterfrågas av fler branscher än kärnkraftsindustrin. 
Som exempel kan nämnas de svenska värmekraft-
verken, där Elajo Engineering hyr ut konsulter till 
bland annat Värtaverken i Stockholm, för att för-
stärka den ordinarie styrkan av drifttekniker under 
drift- och eldningssäsongen.

Affärsområdets ambition är att vidga kundkret-
sen för konsulttjänster inom brandskydd och 
arbetsmiljö, en verksamhet som årligen sysselsät-
ter ett 50-tal egna och inhyrda konsulter på kärn-
kraftverken.

Nyckelhantering i Oskarshamn
Kompetens och tillit värderas särskilt högt i de 
kundmiljöer där Elajo Engineering verkar. Ett 
annorlunda exempel på förtroendefullt uppdrag 
från 2014 är att Elajo Engineering anförtrotts upp-
draget att svara för nyckelhanteringen åt kärnkraft-
verket i Oskarshamn.

Utbyggnad gynnar affärsvolymen
Affärsområdet har ett helhetsåtagande i Oskars-
hamn och är representerat även på Ringhals, Fors-
mark, Studsvik och Svafo. Det stora, pågående 
investeringsprogrammet inom den svenska kärn-
kraftsindustrin bedöms gynna affärsområdets 
resultatutveckling de närmaste åren. 

AFFÄRSOMRÅDE ELAJO ENGINEERING
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Tillsammans med Elajo Mekanik ökade  
affärsområdet sitt bidrag till rörelseresultatet 

med 7,4 MSEK under 2014.

Omsättningen för Elajo Engineering 
och Elajo Mekanik ökade med  

29 MSEK, vilket motsvarar 10,7 %. 
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Mekanik och Enginering omsatte  
tillsammans 300 MSEK under 
2014. Det motsvarar 29 % av  

koncernens omsättning.



Elajo stärker säkerheten vid
de svenska kärnkraftverken

AFFÄRSOMRÅDE ELAJO ENGINEERING | FRÅN VERKSAMHETEN

Elajo var tidigt på banan när Sverige beslutade sig för att satsa på 
kärnkraft som en viktig energikälla för landets elförsörjning. Redan 
på 1970-talet började Elajo förse kärnkraftverken med service- och 
konsultinsatser. Särskilt i Oskarshamn, men även vid anläggning-
arna i Ringhals och Forsmark.

Strålskyddsteknikertjänster, brandteknikertjänster, 
arbetsmiljötjänster och utbildningstjänster är 
några av Elajo Engineerings mest förekommande 
arbeten inom energisektorn.

Affärsområdet har ett särskilt omfattande åta-
gande när det gäller att bistå kärnkraftverket i 
Oskarshamn. Uppdraget har vuxit med tiden och 
särskilt sedan 2009. Då beslutade OKG om en 
omfattande uppgradering utav två av sina tre reak-
torer. Under den nu pågående uppgraderingsfa-
sen på OKG 2 har Elajo Engineering ett 40-tal 
medarbetare på plats. Under avställningsperio-
derna på sommaren växer behovet till ett 100-tal 
medarbetare, vilket Elajo Engineering löser med 
visstidsanställningar.

I Oskarshamn har Elajo Engineering också bety-
dande uppdrag för SKB vid deras anläggning 
CLAB, som svarar för mellanlagring av använt kärn-
bränsle.

Strålskydd, arbetsmiljö, brandskydd
Insatser för strålskydd utgör den största arbets- 
insatsen för Elajo Engineering. Säkerhetsföreskrif-
terna är av förklarliga skäl rigorösa. Uppgifterna 
för Elajos vidkommande handlar till mycket stor 
del om att utföra olika mätningar och detekteringar. 
Baserat på mätresultaten säkerställer Elajos tekniker 
och ingenjörer lämplig skyddsnivå och utrustning 
för olika arbeten så att de ska kunna utföras så 
säkert som möjligt.

Utbildar både egna och andra
Vid sidan om det direkta strålskyddsarbetet på 
plats i kärnkraftverket har utbildning i strålskydds-
teknik vuxit i omfattning för Elajo Engineering. Det 
handlar dels om att utbilda den egna personalen, 
men också att genomföra de kravställda utbild-
ningar som fordras för tillträde till kärntekniska 
anläggningar. Utöver detta så har Elajo Enginee-
ring möjlighet att genomföra andra utbildningar, 
exempelvis riktade arbetsledarutbildningar. 

Den interna utbildningen till strålskyddstekni-
ker/ingenjörer genomförs i tre steg. Totalt förfogar 
Elajo Engineering idag över 140 medarbetare 
med denna utbildning. 

Arbetsmiljö och brandskydd
Säkerhetsaspekten på arbetet vid kärnkraftverk är 
inte olikt det som utförs vid andra industrier, men 
med den stora skillnaden att det här handlar om 
joniserande strålning, vilket kräver särskild försik-
tighet och kunskap.

Med sin specifika kompetens och erfarenhet 
har Elajo Engineerings tekniker och ingenjörer 
också blivit efterfrågade även när det gäller andra 
arbetsområden. Affärsområdet har egna brand-
tekniker och ett 20-tal utbildade industribrandmän 
som arbetar med brandskydd hos våra uppdrags-
givare. Ett annat område är arbetsmiljö, där Elajo 
Engineering förfogar över ett stort antal medarbe-
tare utbildade till arbetsmiljötekniker. Dessa arbe-
tar hos våra kunder med både konventionellt 
arbetsmiljöarbete, men även arbeten där kompe-
tens inom kärnkraftindustrin kombinerat med kon-
ventionell arbetsmiljö efterfrågas. 
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Lärande för livet som
stärker hela näringslivet
Inom ett halvår efter avslutad utbildning på Elajo Technical Education Center, 
Etec, har i stort alla elever ett jobb, eller har valt att studera vidare. Förstklassig 
utbildning och ett nära samarbete med regionens näringsliv har lagt grunden 
för framgångarna för Etec och dess elever.

Etec startade sin verksamhet 2002. Elajo ville däri-
genom trygga sitt eget rekryteringsbehov av kom-
petenta el- och energitekniker från gymnasiet. 
Redan från start stod det klart att Elajo själva inte 
skulle kunna anställa alla nyutbildade elever. Där-
för inleddes ett samarbete med en lång rad före-
tag i regionen, med behov och intresse av utbild-
ning inom el- och energiteknik. Gensvaret var stort 
och har fortsatt att växa. Under 2014 kunde Etec 
räkna in cirka 150 företag i sitt nätverk. Samver-
kande företag deltar även i Etecs utvecklingsråd 
och ges därigenom möjligheter att påverka verk-
samheten. Genom det välförgrenade samarbetet 
tryggar också Etec behovet av praktikplatser för 
eleverna.

Högt studietempo på gymnasiet
Etec tar årligen in 28 elever till gymnasieutbild-
ningen. Medan många kommunala teknikutbild-
ningar kämpar med svagt elevintresse är förhållan-
det motsatt för Etec. Antalet sökande till utbild-
ningen är oftast mer än det dubbla jämfört med 
antalet tillgängliga platser. Det understryker det 
goda rykte som Etec har, det vill säga att nästan 
alla som fullföljer utbildningen kan räkna med att 
snabbt komma ut i yrkeslivet. Ett högt studietempo 
är signifikativt för Etec, likaså ett stort värde-
grundsarbete för att på bästa sätt förbereda elev-
erna för yrkeslivet. Ett lärande för livet i alla bemär-
kelser, således.

Attraktiv Yrkeshögskola
Förutom gymnasieutbildning erbjuder Etec sedan 
2006 även Yrkeshögskola. Ett 70-tal studenter 
utbildas inom tre utbildningar:

• Automationsingenjör (2 år)
• Automationstekniker Hydraulik (1,5 år)
• Elkonstruktör för Europamarknaden (1 år)

Även för nyutexaminerade studenter på Yrkes-
högskolan gäller att de är mycket attraktiva på 
arbetsmarknaden. Inte sällan har de anställning 
direkt efter avslutade studier.

Utbildningsinsats för Scania
Under 2014 inledde Etec en större och flerårig 
utbildningsinsats för Scania, som bygger en ny 
karossfabrik i Oskarshamn. Scania har mycket 
höga ambitioner för såväl den nya fabriken som 
för dem som ska arbeta i den. Alla operatörer och 
tekniker ska genomgå en basutbildning och det är 
Etec som fått uppdraget att genomföra denna 
utbildning. 

Även för Oskarshamnsverkets Kraftgrupp, OKG, 
har Etec uppdragsutbildning. Etec utbildar sedan 
tre år tillbaka i mät- och reglerteknik samt i PLC-
programmering.

Utökat samarbete med Elajo
Etec, som är helägt av Elajo, är en viktig resurs för 
koncernens kompetensförsörjning. Etec har en 
egen styrelse, i konsekvens med det utbredda 
samarbetet med regionens näringsliv. Starten av 
yrkeshögskoleutbildningen till Elkonstruktör för 
Europamarknaden har initierats av affärsområdet 
El & Energiteknik i Elajo. Under 2014 köpte koncer-
nen bortemot 200 utbildningsdagar av Etec. 

AFFÄRSOMRÅDE ELAJO TECHNICAL EDUCATION CENTER
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Etec ökade sitt bidrag till rörelseresultatet 
med 1,6 MSEK under 2014.

Etec omsatte 18 MSEK under  
2014. Det motsvarar 2 % av  

koncernens omsättning.
Affärsområdets omsättning ökade 

med 4 MSEK, vilket motsvarar 29 %. 
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Dröm i uppfyllelse – de
har jobb redan före examen 
Att lära både för livet och yrkeslivet är ledstjärnor för Elajos utbildnings-
bolag Etec. Det är därför inte så konstigt att studenterna är eftertraktade 
efter avslutad utbildning. I vissa fall går det till och med snabbare än så: 
Gustav Hagman och Jonathan Albertsson har fått anställningar drygt ett 
halvår innan de har avslutat sin utbildning!

För både Gustav och Jonathan var det självklart att 
väja Etec för sin gymnasieutbildning. 

– Min bror har gått utbildningen på Etec och var 
mycket positiv. Därför var det inget att tveka om, 
tyckte Gustav.

– Jag var här på studiebesök när jag skulle välja 
utbildning. Jag fick ett mycket gott intryck av både 
skolan och lärarna. Så här nästan tre år senare kan 
jag säga att mina förväntningar både har infriats 
och överträffats, säger Jonathan.

Praktik ger kontakter
En mycket stor andel av studenterna på Etec får 
jobb kort tid efter det att de avslutat sina utbild-
ningar. Att ha klart med jobb mer än ett halvår i för-
väg är inte fullt så vanligt. Men Gustav och Jonat-
han vet att flera av deras studiekompisar också ser 
positivt på möjligheterna att snabbt komma ut på 
arbetsmarknaden.

– Till stor del beror det säkert på att Etec satsar 
så mycket på praktik, där man till och med själv i 
viss mån kan välja omfattningen. Genom att vi 
kommer ut på olika företag så får vi både bra och 
värdefulla kontakter. Sedan gäller det givetvis att 
göra ett bra intryck också när man är ute på företa-
gen, menar ungdomarna.

Liten skola en fördel
Både Gustav och Jonathan öser lovord över Etec 
och dess skolmiljö. Och det beror inte enbart på 
att de fått jobb långt före examen.

– Det finns så mycket som är bra med Etec. Sko-
lan är ju förhållandevis liten jämfört med många 
andra gymnasieskolor, vilket gör att det blir en tät 
kontakt mellan lärare och elever. Dessutom är 
utbildningen jättebra – det känns direkt att vi lär 
oss för kommande arbetsuppgifter i yrkeslivet, 
tycker Jonathan.

– Skolan ligger dessutom lite avskilt, vilket jag 
tror gynnar studieresultaten. Bra lärare är definitivt 
ett plus, menar Gustav.

Handplockade av Elajo
När Gustav och Jonathan får sina studentbetyg i 
juni 2015 så väntar inget långt sommarlov. Ganska 
snart kommer de att ha sina anställningar på Elajo 
El & Energiteknik i Oskarshamn. Gustav har valt 
utgången Elteknik på sin utbildning, Jonathan har 
valt Automation. 

– Jag vill jobba med händerna och träffa folk, så 
installatörsjobb känns klockrent för mig, säger 
Gustav.

– Jag har grundutbildning som installatör,  
men ville gärna lära mig mer om automation,  
som känns som ett framtida växande område, 
säger Jonathan.

Det är bara att gratulera ungdomarna – och 
samtidigt konstatera att utbildningsbolaget funge-
rar som en bra rekryteringsbas för koncernen. 

AFFÄRSOMRÅDE ELAJO TECHNICAL EDUCATION CENTER | FRÅN VERKSAMHETEN
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Vi arbetar säkert
– eller inte alls
Att arbeta med el är riskfyllt i sig. Inte sällan utförs arbetet dessutom på 
höga höjder. För Elajo är ambitionen att ständigt förbättra arbetsmiljön. 
Vi har en nollvision mot arbetsolyckor som vi sammanfattar i budskapet 
”Vi arbetar säkert – eller inte alls”.

Det affärsstödjande arbetet med arbetsmiljö-, kva-
litets- och miljöfrågor leds av en koncerngemen-
sam resurs. Ett 10-tal medarbetare i de affärsdri-
vande bolagen svarar för det lokala genomföran-
det av förbättringsarbetet och ett 30-tal skydds-
ombud inom koncernen är också höggradigt 
engagerade.

Nollvision för skadefria arbetsplatser
I koncernens arbetsmiljöpolicy slås fast att Elajos 
vision är att vara en förebild inom branschen och 
ledande vad gäller arbetsmiljö och säkerhet. Vi är 
övertygade om att alla olyckor kan förebyggas och 
har därför formulerat en nollvision som styr mot 
skadefria arbetsplatser. Varje chef har ett ansvar att 
tillsätta organisation samt att etablera ett arbets-
sätt som tar oss dit. Det betyder också att alla med-
arbetare är engagerade och tar ansvar för säker-
het, i samtliga arbetsmoment. Våra chefer står för 
ett tydligt och synligt ledarskap som alltid bygger 
på respekt och omsorg om våra medarbetare, 
samarbetspartners och tredje man. Vi ska självklart 
uppfylla gällande lagkrav och genom ständiga för-
bättringar utveckla vårt arbetsmiljöarbete. 
Under 2014 har en kampanj på temat ”Säkerhet 
och Omtanke” genomförts för samtliga medarbe-
tare. Förberedelser har också gjorts för att för-
bättra både rapportering och uppföljning av till-
bud. Under 2015 görs en särskild utbildnings- 
satsning för skyddsombuden i koncernen.

Bättre projektstyrning
Det är i det dagliga mötet med kunderna som 
grunden läggs för Elajos framgångar. Att leverera 

kvalitet, i alla dess bemärkelser, är därför funda-
mentalt. För att ligga i fas med förväntningarna – 
och gärna överträffa dem – stämmer Elajo regel-
bundet av kundernas uppfattningar i kundunder-
sökningar.

Alla som arbetar med försäljning och genom-
förande av projekt ska delta i en utbildning inom 
projektstyrning. Elajo ska bli ännu bättre på att ta 
höjd för risker i offerter, säkerställa krav och leve-
ransvillkor samt i själva genomförandet och upp-
följningen av uppdragen.

Karriärvägar för medarbetarna
För medarbetarnas personliga utveckling och sti-
mulans kommer Elajo att skapa individuella kom-
petenstrappor, där möjliga karriärvägar synliggörs 
inom koncernen. Arbetet inleds för de drygt 500 
elektrikerna i koncernen. Samtidigt som karriär-
möjligheterna förväntas bli en extra stimulans för 
medarbetarna gynnas företaget av både en väx-
ande kompetens och möjligheter att hitta en förfi-
nad debiteringsmodell.

För en bättre miljö
Elajo vill föregå med gott exempel för en bättre 
miljö. De mest betydelsefulla insatserna i miljöfrå-
gan gör vi hos våra kunder, genom att rekommen-
dera och utföra energismarta lösningar, likaså i 
omsorgsfulla miljöval i de omfattande material-
inköp vi gör.

I de egna fastigheterna sker successiva miljöför-
bättringar genom byten till mer energisnåla föns-
ter, utbyte av armaturer, ersättning av oljepannor 
till förmån för fjärrvärme, med mera. 

VERKSAMHETSUTVECKLING
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Storsatsning för ett
starkare ledarskap
Medarbetarnas betydelse för Elajos framgång på marknaden kan inte nog 
understrykas. Det markeras i såväl vision, affärsidé som mission för koncernen. 
Under 2014 har ett nytt utvecklingsprogram för ledare formats. Under 2015  
kommer de första grupperna av ledare att delta i programmet.

Koncernen kännetecknas av en platt organisation 
och många förvärvade bolag, där strukturer och 
kulturer av naturliga förklaringar varierar. Program-
met är därför ett viktigt verktyg i koncernens strä-
van att skapa ”Ett Elajo”, utan att för den skull göra 
avkall på den lokala särprägeln och kompetensin-
riktningen.

Vägen till starkare ledarskap
Syftet med programmet är att skapa en gemensam 
plattform för ledarskap på Elajo samt att utveckla 
varje ledares förmåga att självständigt leda verk-
samheten och teamet mot uppsatta mål. Det ska 
göra det lättare att agera som en ledare i olika mil-
jöer och situationer samt öka självförtroendet och 
tryggheten i ledarrollen. Att bättre förstå sina styr-
kor och utvecklingsområden och öka affärsmässig-
heten täcks också in i programmet.

Fyra strategiska områden
Ledarskapsprogrammet bygger på företagets fyra 
prioriterade strategiska områden:
• Lönsamhet
• Basordning
• Ledarskap
• Individuell utveckling

Förväntningarna är att ledarna som genomgår 
programmet också ska bli goda ambassadörer 
och förebilder för ett Elajo-ledarskap och att det 
sprider sig genom hela organisationen.

En attraktiv arbetsgivare
HR-arbetet inom Elajo drivs med inriktning på att 
stärka varumärket Elajo även som arbetsgivare. 
Under 2014 har koncernen gjort ett omtag för att 
förbättra medarbetarsamtalen, som numera följs 
upp och mäts. En årlig medarbetarundersökning 
görs med hjälp av verktyget Great Place to Work, 
som ger vägledning för varje avdelning om möj-
liga förbättringar. Nästa mätning sker under våren 
2015. Resultaten i den första mätningen var varie-
rande, vilket också visar betydelsen av det beslu-
tade ledarskapsprogrammet. 

Under året har koncernen startat en ny perso-
naltidning, som heter ”Vi på Elajo”.

Möjligheter till karriär
Det är inte bara ledarskapet i Elajo som ska utveck-
las. Ett viktigt inslag i HR-arbetet är också att synlig-
göra de karriärvägar som faktiskt finns för flertalet 
av koncernens nästan 1 000 anställda. Historiskt 
har elektriker och montörer blivit vid sin läst under 
en mångårig anställning. Inte minst med tanke på 
nya specialistområden som vuxit fram på senare 
tid – exempelvis inom larm, automation, brand-
skydd med mera – finns det idag helt andra och 
bättre förutsättningar att erbjuda utbildning och 
interna karriärvägar. Genom att stödja engage-
rade medarbetare med individuell utveckling och 
utbildning vill Elajo öka sin attraktionskraft ytterli-
gare som arbetsgivare.H

R

HR
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Tom Norgren utsedd
till ”Årets Elajoan”
Att medarbetarna är företagets största tillgång gäller i allmänhet – och för Elajo i 
synnerhet. Det är i det dagliga mötet med kunderna som framgången grundas. 
Även om alla medarbetare är viktiga i detta sammanhang är det oftast någon 
som ”sticker ut” lite alldeles extra. 2014 var det projektledaren Tom Norgren i 
Nyköping som utsågs till ”Årets Elajoan”.

Så frågan känns naturlig: Hur känns det att bli 
utsedd till Årets Elajoan?

– Snopet! Jag var inte alls förberedd på det. 
Men givetvis väldigt roligt och ärofyllt, svarar Tom 
Norgren.

Han är en av 40-talet medarbetare på Elajo i 
Nyköping, som under 2014 bland annat utmärkte 
sig för ett mycket framgångsrikt genomfört projekt 
på den nya högstadieskolan som uppfördes där.

Stimulerande inslag
Tom Norgren har tillhört Elajo sedan 2008. Han 
arbetade fram till dess på en annan elfirma, som 
Elajo förvärvade. Och han trivs bra.

– Jag kan bara tala för Nyköpings del, men här 
har vi ett bra gäng. Initiativet att årligen utse en 
Årets Elajoan känns som ett stimulerande inslag i 
koncernens personalpolitik, tycker Tom.

Motiveringen
Årets Elajoan utses av koncernledningen efter för-
slag från medarbetare runt om i koncernen. Så här 
motiverades valet av Tom Norgren 2014:

”Tom är mycket kompetent inom de olika eltek-
niska områdena och han driver sina projekt med 
ett otroligt stort engagemang, nu senast Nya Hög-
stadieskolan i Nyköping. Detta projekt har Tom dri-
vit på ett mycket förtjänstfullt sätt med fokus på 
kundnytta men som även levererat både lönsam-
het och produktivitet. Ett projekt som är ”bäst i klas-
sen” inom Elajokoncernen. För denna fantastiska 
arbetsinsats känns Tom som en given Elajoan”.
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Elajos fantastiska resa
– nu även i bokform
Det började med en försäljning av en begagnad Volkswagen för att få 
ihop till aktiekapitalet. Idag, 57 år senare, är Elajo en miljardkoncern med 
närmare 1 000 medarbetare.

Det är en minst sagt fascinerande resa som företa-
gets grundare, Alf Josefsson, har gjort. Nu finns 
väsentliga delar av den dokumenterad i boken 
”Ingenting är omöjligt!”

Den blivande entreprenören växte upp under 
knappa omständigheter i det lilla samhället Finsjö, 
tre mil utanför Oskarshamn. Här fostrades han av 
mormor och morfar. Det fanns barndomstankar 
om att bli bonde eller präst, men morfaderns 
anställning som distriktsmontör på Sydkraft väckte 
Alf Josefssons intresse för allt som hade med elek-
tricitet att göra. 

Efter lärlingsplatser och utbildning kom chan-
sen att bli sin egen, om än till en början i kompan-
jonskap med Nisse Andersson, då de tillsammans 
startade Oskarshamns Elektriska AB. Det var då 
han tvingades sälja sin bil för att kunna sätta in 
aktiekapitalet på 5 000 kronor... 

Året var 1958. Det första företaget som köptes 
upp var Elbyrån i Kalmar fyra år senare. Och på 
den vägen har det fortsatt, skulle man kunna säga.

En sann entreprenör
Den kärleksfullt skrivna boken om Elajos historia 
innehåller också en lång rad visdomsord från Alf 
Josefsson. Hur han tänkt och resonerat i olika ske-
den av koncernens utveckling. Att ingenting är 
omöjligt, ibland tar det bara lite längre tid. Att tjäna 
med förtjänst, det vill säga att det är viktigt med 
nöjda kunder, har varit en annan ledstjärna under 
många år.  Att ge stor frihet under ansvar för alla 
förvärvade bolag är en annan.

Att Alf Josefsson är en entreprenör ut i finger-
spetsarna tvivlar ingen på efter att ha läst boken. 
Här framgår också ett stort socialt ansvarstagande 
från grundarens och företagets sida. Att Elajo – i 
likhet med Ingvar Kamprads Ikea – fått sitt namn 
från Erik Lennart Alf Josefsson i Oskarshamns initi-
aler känns definitivt rättvist.  
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Fem år i sammandrag

(MSEK)     
    
  2014 2013 2012* 2011* 2010*
Resultatposter       
Fakturering 1 017,5 882,0 861,4 996,1 968,3
Rörelseresultat 9,9 –10,5  –19,2 37,2  33,0
Resultat efter finansiella poster  4,3 –14,4 –37,6 43,6  30,4
Årets resultat 2,5 –10,4 –34,0 28,9  18,9
     
Balansposter     
Anläggningstillgångar 78,9 71,0 29,7 50,6 37,6
Övriga omsättningstillgångar 232,3 252,7 243,0 317,4 330,0
Likvida medel 129,9 79,8 80,9 58,8 38,0
Eget kapital 97,4 94,9 103,2 164,9 160,4
Minoritetsintressen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avsättningar 85,0 86,7 87,3 86,3 71,3
Långfristiga skulder 8,0 7,3 0,0 0,2 0,0
Kortfristiga skulder 250,7 214,6 163,1 175,4 173,9
Totalt kapital 441,1 403,6 353,6 426,8 405,6
Sysselsatt kapital 245,2 219,1 184,3 240,5 225,0
 
Övrigt
Medeltal antal anställda 996 963 938 1 042 1 033
Lönekostnader 414,5 392,5 366,4 388,7 368,1

Investeringar
Fastigheter 1,9 7,7 0,0 0,0 0,0
Maskiner och inventarier 2,8 2,7 3,4 5,4 8,1

Relationstal
Vinstmarginal, % 1,0 –1,1 –1,5 4,7 3,5
Avkastning på totalt kapital, % 2,5 –2,5 –3,2 11,3 8,2
Avkastning på sysselsatt kapital,  % 4,3 –4,8 –6,0 19,5 14,5
Avkastning på eget kapital, % 2,6 10,5 –25,3 17,8 11,5
Kapitalomsättningshastighet, ggr 2,4 2,3 2,2 2,4 2,4
Soliditet, % 22,1 23,5 29,2 38,6 39,5
Räntetäckningsgrad, ggr 1,7 –2,0 –0,5 13,9 9,6
Tillväxt i fakturering, % 15,4 2,4 –13,7 2,9 –3,0

Elajoaktien
Substansvärde, kr 87,63 85,35 92,85 148,30 144,30
Resultat per aktie, kr 2,27 –9,34 –30,56 26,00 16,97
Föreslagen utdelning per aktie, kr 2,00 0,00 0,00 25,00 22,00

* Jämförelsetalen för åren 2010–2012 har inte räknats om enligt K3.
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Elajoaktien

Antal Aktieägare % Antal aktier Aktier %

Aktieinnehav

1–100 70 46,7 % 7 940 0,7 %

201–1 000 21 14,0 % 10 727 1,0 %

1 001–2 000 3 2,0 % 3 470 0,3 %

2 001–5 000 1 0,7 % 3 420 0,3 %

5 001–100 000 3 2,0 % 103 274 9,3 %

100 001– 2 1,3 % 750 249 67,5 %

Svenska förvaltare 50 33,3 % 232 422 20,9 %

Totalt 150 100 % 1 111 502 100 %

Antal aktier Aktiekapital

Aktiekapitalets utveckling

År

1981 50 000 2,5 MSEK

1983 300 000 15,0 MSEK

1984 400 000 20,0 MSEK

1995 468 251 23,4 MSEK

1999 1 011 502 50,6 MSEK

2000 1 111 502 55,6 MSEK

Antal aktier Innehav % Röster Röster %

Största aktieägare

Familjen Josefsson 424 958 38,2 % 2 449 940 78,1 %

Imtech Elteknik AB 418 230 37,6 % 418 230 13,3 %

Tisner Fransson, Åsa 67 913 6,1 % 67 913 2,2 %

Fransson, Lotta 67 913 6,1 % 67 913 2,2 %

Nordling, Dag 35 600 3,2 % 35 600 1,1 %

Hansson, Hans-Göran 20 000 1,8 % 20 000 0,6 %

Nilsson, Lars-Erik 17 410 1,6 % 17 410 0,6 %

Wulff, Marianne 6 000 0,5 % 6 000 0,2 %

Mörelius, Bo 6 000 0,5 % 6 000 0,2 %

Blomén, Gert 5 000 0,5 % 5 000 0,2 %

Övriga 42 478 3,9 % 42 478 1,3 %

1 111 502 100,0 % 3 136 484 100 %

Elajoaktien handlas sedan år 2005 på Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB.
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Årsstämma
Aktieägarna i Elajo Invest AB kallas härmed till årsstämma tisdag den 2 juni 2015, kl 14.00  
på Elajos huvudkontor, Förrådsgatan 6 i Oskarshamn.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:
• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 26 maj 2015
• dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast kl. 12.00 onsdagen den 20 maj 2015  

på något av följande sätt:

Skriv till: Elajo Invest AB, Box 904, 572 29  OSKARSHAMN
Ring på nummer: 0491-76 76 75
Skicka e-mail till: madelen.henriksson@elajo.com

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 26 maj 2015, genom  
förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman.

Utdelning
För verksamhetsåret 2014 föreslår styrelsen en utdelning på 2,00 kronor per aktie. Föreslagen  
avstämningsdag för utdelning är den 8 juni 2015.

Oskarshamn den 25 mars 2015

Styrelsen



Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Elajo 
Invest AB, org nr 556079-4330, får härmed avge 
årsredovisning och koncernredovisning för år 
2014.

Information om verksamheten
Elajo är ett av Sveriges ledande el-, mekanik- och 
energiföretag med bred kompetens och kunnig 
personal. Med fokus på energieffektivisering, hög 
kvalité och unika lösningar vill vi öka våra kunders 
konkurrenskraft och vara en attraktiv affärspartner. 
Vi kombinerar det lilla företagets närhet och flexi-
bilitet med det stora företagets resurser.

Fakturering
Nettoomsättningen uppgick under år 2014 till 
1 018 MSEK (882 MSEK) vilket är en  ökning med 
15 %. Faktureringen per affärsområde fördelar sig 
enligt följande:

(MSEK) 2014 2013

El & Energiteknik 703 618

Mekanik och Engineering 300 271

ETEC 18 14

Moderbolaget 3 9

Avgår fakturering inom  
koncernen –6 –30

Summa 1 018 882
 

Resultat
Rörelseresultatet uppgår till 9,9 MSEK, vilket är en 
förbättring med 20,4  MSEK jämfört med föregå-
ende år. 

Affärsområdenas bidrag till rörelseresultatet 
fördelar sig enligt följande:

(MSEK) 2014 2013

El & Energiteknik –0,5 –11,7

Mekanik och Engineering 27,2 19,8

ETEC 0,3 –1,3

Moderbolaget –17,3 –17,8

Övriga bolag/koncernposter 0,2 0,5

Summa 9,9 –10,5
     

Personal
Koncernen hade i medeltal 996 (963) anställda 
under år 2014, varav i moderbolaget 13 (13) 
anställda. Av det totala antalet anställda var 66 (70)  
kvinnor, varav 7 (5)  kvinnor i moderbolaget. Vid 
årets slut hade koncernen 965 anställda, varav 68 
kvinnor.

Löner och andra ersättningar samt fördelningen 
av dessa framgår av not 6.

Likvida medel
Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga  
placeringar uppgick vid årsskiftet till 129,9 MSEK 
(79,8  SEK).

Väsentliga händelser
Under året har koncernen fusionerat Elajo Divison 
Mekanik/Energi AB, Elajo Energiteknik AB, Elajo 
Värmepumpar AB, AB Järnborgs Verkstäder, Små-
lands Elektriska AB, Elbyrån Jan Andersson AB, 
Jönåkers Eltjänst AB, Kylteknik P Kindstrands AB, 
Alej i Oskarshamn AB, Rör & Svetsteknik i Påskalla-
vik AB, Elplaneringar i Nässjö AB, Blomstermåla 
Elektriska AB, Elfirman i Västervik AB samt Vitala 
Elektriska AB.

Under året har en organisationsförändring 
genomförts på El & Energiteknik. Där vi går ifrån 
fyra regioner till två regioner. Anledningen är att 
bli effektivare och skapa ett tätare samarbete i 
målet att gå mot ett Elajo med lönsamhetsfokus.

Möjligheter och risker
Möjligheter och risker kan indelas i två avsnitt, för-
ändringar i kassaflödet och förändringar av värden.

Möjligheter och risker i kassaflödet
Rörelseintäkter
Rörelseintäkterna är främst beroende av tillväxten i 
svensk ekonomi. En ökad tillväxt antas öka efterfrå-
gan på tjänster främst inom industrisektorn men 
även inom nyproduktion i byggsektorn. I takt med 
ökad efterfrågan finns potential till stigande priser 
inom tjänstesektorn. 

Vid en avmattning i tillväxten påverkas efterfrå-
gan negativt framförallt inom nyproduktion.

Koncernens verksamhetsområde omfattar 
både service mot industrisektorn såväl som nypro-
duktion med en övervikt på servicetjänster vilket 
innebär en bra riskspridning.

Driftskostnader
Driftskostnaderna utgörs i huvudsak av råvaror och 
personalkostnader. Dessa styrs av utbud och efter-
frågan samt avtalsförhandlingar vilket i stort sett 
innebär att samtliga aktörer på marknaden påver-
kas på samma sätt.  Prisförändringar och löneök-
ningar debiteras kunderna varvid koncernens 
exponering mot förändringar är relativt begrän-
sad.

Möjligheter och risker i värden
Goodwill
Goodwill hänförlig till strategiska förvärv avskrives 
linjärt över 10 år. Nedskrivning sker vid varaktig 
värdenedgång, vilket innebär att om marknaden 
och därmed verksamheten hänförlig till en viss 
goodwillpost skulle försämras kan nedskrivnings-
behov uppkomma.
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Räntebärande skulder och finansiell risk
En översyn av kapitalbehovet och dess fördelning 
görs på årsbasis. De finansiella riskerna bedöms ej 
som betydande.

Miljöinformation
Koncernen bedriver anmälningspliktig verksam-
het enligt miljöbalken. Anmälningsplikten avser 
verkstadstillverkning samt transport av miljöfarligt 
avfall. Den anmälningspliktiga verkstadstillverk-
ningen bedrivs i Oskarshamn. Miljöpåverkan från 
verksamheten påverkar den yttre miljön genom bul-
ler och luftföroreningar. Samtliga uppmätta värden 
ligger inom de gränser, som myndigheterna åsatt. 
Bolaget är ej inblandat i någon miljörelaterad tvist.

Vad gäller anmälningsplikten avseende trans-
port av miljöfarligt avfall så gäller detta Elajo El & 
Energiteknik AB och avser i huvudsak transport av 
förbrukade lysrör, blybatterier etc. Anmälnings-
plikten fullgörs vart femte år.

Medarbetare
Den decentraliserade organisationen ställer kon-
cernens närmare 1 000 medarbetare i centrum för 
verksamheten och dess utveckling. Det är medar-
betarnas vilja och förmåga som skapar ett starkt 
Elajo. Att attrahera, behålla och utveckla goda 
ledare och medarbetare har därför hög prioritet 
inom koncernen. Inom koncernen satsas kontinu-
erligt resurser som ska öka medarbetarnas kom-
petens och förståelsen för kundernas behov, detta 
för att skapa en hög servicenivå. 

Bolagen inom Elajokoncernen ska sörja för en 
god arbetsmiljö ur fysisk och social synvinkel. 
Bolagen i koncernen arbetar aktivt med åtgärder i 
syfte att minimera riskerna för skador och ohälsa 
bland medarbetarna. 

Medarbetarsamtal genomförs regelbundet i 
syfte att främja  planeringen av kompetensutveck-
ling, förebyggande åtgärder inom arbetsmiljö och 
sjukfrånvaro samt ökad jämlikhet. Sjukfrånvaron är 
fortsatt mycket låg inom koncernen. 

Medarbetarnas anställningsvillkor är i huvudsak 
reglerade genom kollektivavtal. De kollektivan-
ställda är anslutna till SEF och Metall, medan tjänste- 
männen är anslutna till Unionen, CF och Ledarna.

Framtida utveckling
Marknadsutvecklingen är fortfarande svår att 
bedöma med hänsyn till den osäkerhet som råder 
på de finansiella marknaderna och som påverkar 
investeringsviljan. Prisnivåerna förväntas vara fort-
satt låga, dock kommer Elajo välja sina affärer med 
omsorg, då lönsamhet går före volym. Detta inne-
bär att vi, i de områden där vi är marknadsledande, 
kommer att gå i bräschen för sunda prisnivåer. Vi 
kom mer fortsatt att prioritera samarbetet med våra 
kunder genom att kunna tillhandahålla ett kom plett 
tjänsteutbud.

Ägarförhållande 
Vi hänvisar till sidan 35, om Elajoaktien.

Flerårsöversikt
Vi hänvisar till sidan 34, Fem år i sammandrag.  

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras 
enligt följande:     

(TSEK)

Till aktieägarna utdelas 2 kr per aktie 2 223

I ny räkning överförs 100 170

Summa 102 393

Avsättning till bundna reserver erfordras ej.
Som avstämningsdag för utdelning föreslås 

den 8 juni 2015. Den till årsstämman föreslagna 
utdelningen beräknas att betalas ut till aktie- 
ägarna den 12 juni. En allsidig bedömning av 
moderbolagets och koncernens ekonomiska  
ställning medför att utdelningen är försvarlig  
med hänsyn till vad som anges i aktiebolagslagen 
(17 kap 3§ andra och tredje styckena). Moder- 
bolagets disponibla vinstmedel per 31 december 
2014 uppgick till 102,4 MSEK.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna 
utdelningen inte hindrar bolaget från att fullgöra 
sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att 
fullgöra nödvändiga investeringar.



(TSEK) KONCERNEN MODERBOLAGET 
    
  not 2014 2013 2014 2013
Rörelsens intäkter       
Nettoomsättning 1, 2 1 017 549 882 035  2 654 9 085
Förändring av lager av produkter  
i arbete, färdiga varor och pågående  
arbete för annans räkning  1 464 632  0 0
Övriga rörelseintäkter  4 846 706 317 0

   1 023 859 883 373 2 971 9 085
     
Rörelsens kostnader     
Råvaror och förnödenheter  –267 034 –173 058 0 0
Övriga externa kostnader 3, 4 –136 243 –148 900 –5 348 –9 335
Personalkostnader 5, 6, 7 –591 791  –551 273 –14 882 –17 508
Avskrivningar och nedskrivningar  
av materiella och immateriella   
anläggningstillgångar 8 –18 870 –20 674 –28 –13

Rörelseresultat  9 921 –10 532 –17 287 –17 771
 
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 455 914 398 1 027
Räntekostnader och liknande resultatposter  –6 061 –4 763 –1 142 –1 199

Resultat efter finansiella poster   4 315 –14 381  –18 031 –17 943

Bokslutsdispositioner 10 0 0 31 313 15 450
Skatt på årets resultat 11 –1 790 3 999 –3 206 1 895

Årets resultat  2 525 –10 382 10 076 –598

Resultaträkningar
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(TSEK) KONCERNEN MODERBOLAGET 
    
  not 14-12-31 13-12-31 14-12-31 13-12-31
Tillgångar   
Övriga immateriella tillgångar 12 0 0 0 0
Bostadsrätter  498 528 498 528
Goodwill 12 3 765 4 764 0 0

Summa immateriella anläggningstillgångar  4 263 5 292  498  528 
     
Byggnader och mark 13 11 100 12 349 107 0
Maskiner och andra tekniska anläggningar 13 10 135 11 090 0 0
Inventarier, verktyg och installationer 13 51 321 39 631 1 476 686

Summa materiella anläggningstillgångar  72 556 63 070 1 583 686
 
Andelar i koncernföretag 14 0 0 114 478 113 588
Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 495 495 22 22
Andra långfristiga fordringar 16 1 547 2 188 1 253 1 918

Summa finansiella anläggningstillgångar  2 042 2 683  115 753 115 528 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  78 861 71 045  117 834 116 742

Råvaror och förnödenheter  30 003 31 965 0 0

Summa varulager, mm.  30 003 31 965 0 0 

Kundfordringar  140 946 150 194 2 632 0
Fordringar hos koncernföretag  0 0 31 796 35 421
Skattefordran  10 096 11 049 2 126 5 347
Övriga fordringar  3 029 3 525 344 1 173
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 48 341 55 937 1 444 925

Summa kortfristiga fordringar  202 412 220 705 38 342 42 866

Kortfristiga placeringar  0 0 0 0

Kassa och bank 18 129 857 79 835 50 630 53 465

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  362 272 332 505 88 972 96 331 
 
SUMMA TILLGÅNGAR  441 133 403 550 206 806 213 073

Balansräkningar
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(TSEK) KONCERNEN MODERBOLAGET 
    
  not 14-12-31 13-12-31 14-12-31 13-12-31
Eget kapital och skulder       
Bundet eget kapital      
Aktiekapital 19 55 575 55 575 55 575 55 575 
Bundna reserver/reservfond 19 24 146 29 126 20 054 20 054

Fritt eget kapital
Fria reserver/balanserat resultat 19 15 154 20 544 92 317 92 726
Årets resultat  2 525 –10 382 10 076 –598

Summa eget kapital  97 400  94 863  178 022 167 757

Obeskattade reserver 20 0 0 4 971 11 187

Avsättningar för pensioner 21 84 663 84 941 12 788 13 159
Uppskjuten skatt 22 303 1 770 0 0

Summa avsättningar  84 966 86 711 12 788 13 159

Långfristiga skulder
Skulder avseende finansiella leasingavtal  8 006 7 332 0 0

Långfristiga skulder 23 8 006 7 332 0 0

Kortfristiga skulder 
Skulder avseende finansiella leasingavtal 24, 25 42 638 31 978 0 0
Förskott från kunder  12 500 15 200 0 0
Leverantörsskulder  71 554 43 205 1 826 991
Skulder till koncernföretag  0 0 1 558 14 719
Skatteskulder  0 0 0 0
Övriga skulder  29 527 30 738 2 138 994
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 94 542 93 523 5 503 4 266

Summa kortfristiga skulder  250 761 214 644 11 025 20 970 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  441 133 403 550 206 806 213 073

Balansräkningar

41

  
E

LA
JO

 2
0

1
4



(TSEK) KONCERNEN MODERBOLAGET 
    
   2014 2013 2014 2013
Den löpande verksamheten   
Resultat efter finansiella poster  4 195  –14 493 –18 031 –17 943 

Justrering för poster som ej ingår i kassaflödet
Avskrivningar/nedskrivningar  6 104 10 784 28 13
Realisationsresultat vid avyttring av invent./byggnader 82 –50 –87 0
Kursvinster/förluster  12 45 0 0
Förändringar i avsättningar  –278 3 838 –371 2 572

Erhållet/lämnat koncernbidrag  0 0 24 365 15 450
Betald inkomstskatt  –2 304 –2 545 24 2 416

Kassaflöde från den löpande verksamheten    
före förändringar av rörelsekapital  7 811 –2 421 5 928 2 508

Förändring i rörelsekapital
Förändring av varulager  1 962 1 411 0 0
Förändring av fordringar  17 340 5 949 1 303 –16 465
Förändring av kortfristiga placeringar  0 992 0 992
Förändring av kortfristiga skulder  25 457 4 325 –9 944 –4 773

Kassaflöde från den löpande verksamheten  52 570 10 256 –2 713 –17 738

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterbolag  0 0 –890 0
Förvärv/försäljning av immateriella anl. tillgångar  0 1 500 0 0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  –4 654 –10 382 –925 –68
Försäljning av inventarier  248 109 0 0
Försäljning av byggnader och mark  1 217 0 117 0
Förändring långfristiga fordringar/värdepapper  641 –2 504 665 –1 918

Kassaflöde från investeringsverksamheten  –2 548 –11 277 –1 033 –1 986

Finansieringsverksamheten
Fusionsresultat  0 0 911 0
Utbetald utdelning  0 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0 0 911 0

Förändring likvida medel  50 022 –1 021 –2 835 –19 724

Likvida medel vid årets början  79 835 80 851 53  465 73 189
Kursförändring i likvida medel  0 5 0 0

Likvida medel vid periodens slut  129 857 79 835 50 630 53 465

Kassaflödesanalys
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Kommentarer och noter

Klassificering m m
Anläggningstillgångar, avsättningar och långfris-
tiga skulder består i allt väsentligt enbart av 
belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter 
mer än tolv månader räknat från balansdagen.

Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder 
består i allt väsentligt enbart av belopp som för-
väntas återvinnas eller betalas inom tolv månader 
räknat från balansdagen.

För varje balanspost som inkluderar belopp 
som förväntas återvinnas eller betalas inom och 
efter tolv månader från balansdagen, lämnas 
denna i not till respektive balanspost.

Bedömningar och uppskattningar
Koncernens leasingavtal gällande bilparken har 
klassificerats som finansiell leasing. Det innebär att 
erlagda leasingavgifter delats upp på avskriv-
ningar och ränta. Kvarvarande skuld enligt leasing-

kontraktet redovisas under rubrik skuld avseende 
finansiella leasingavtal. Detsamma gäller för lea-
singavtalen ingångna i samband med energibe-
sparingsprojekt.

I samband med nuvärdesberäkning utav det 
framtida kassaflödet för ingångna energibespa-
ringsprojekt har antagits att nu gällande mark-
nadspris för elektricitet är något lägre än vad som 
bedömts rimligt över en längre tidsperiod.

Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår förutom moderbola-
get samtliga dotterbolag, varmed avses de bolag 
som Elajo Invest AB direkt eller indirekt äger mer 
än 50 % av aktiernas röstvärde. Aktieinnehav mot-
svarande 20–50 % klassificeras som intressebolag 
och årets resultatandelar minskade med eventuell 
avskrivning av övervärden redovisas på särskild 
rad i koncernens resultaträkning.

Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovis-
ning och koncernredovisning (K3):

Förstagångstillämpning av BFNAR 2012:1 (K3)
Detta är första gången företaget tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  
För att möjliggöra meningsfull jämförelse med föregående år har samtliga poster i resultaträkning, 
balansräkning, kassaflödesanalys samt noter räknats om för jämförelseåret.

Specifikation av korrigeringar som redovisas direkt mot eget kapital

Huvudregeln vid övergången till BFNAR 2012:1 (K3) är att principerna skall tillämpas retroaktivt. Detta 
innebär att de korrigeringar som skett av den utgående balansen 2012-12-31 redovisas direkt mot eget 
kapital enligt nedan:

Bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt

Koncernen Aktie- 
kapital

Reserv- 
fond

Balanserat 
resultat

Årets  
resultat

Utgående eget kapital 2012-12-31 
enligt fastställd balansräkning

55 575 29 126 52 473 –33 971 103 203

Korrigeringar vid tidpunkt för övergång 
till BFNAR 2012:1 (K3)

Uppskjuten skatt 599 599

Ingående eget kapital 2013-01-01 55 575 29 126 53 072 –33 971 103 802

Total effekt på eget kapital tillföljd av 
övergång till BFNAR 2012:1 (K3) per 
2013-01-01:

599

Utgående eget kapital 2013-12-31 
enligt fastställd balansräkning

55 575 29 126 18 588 –11 229 92 060

Korrigeringar vid tidpunkt för övergång 
till BFNAR 2012:1 (K3) enligt ovan
Årets korrigeringar vid övergång till 
BFNAR 2012:1 (K3)

Uppskjuten skatt 599 759 1 358

Finansiella leasingavtal 1 357 88 1 445

Utgående eget kapital 2013-12-31 
korrigerat i enlighet med BFNAR 
2012:1 (K3)

55 575 29 126 20 544 –10 382 94 863
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Koncernredovisningen har upprättats enligt för-
värvsmetoden, vilket innebär att koncernens egna 
kapital omfattar moderbolagets egna kapital och 
den del av dotterbolagens egna kapital som intjä-
nats efter förvärvstidpunkten. Vid intagande av 
utländska dotterbolag i koncernredovisningen har 
omräkning till svenska kronor skett med utgångs-
punkt från balansdagens kurs vad avser balansräk-
ningen och med genomsnittskurs vad gäller resul-
taträkningen.

Intäkter

Försäljning av varor

Intäkten redovisas till verkligt värde av vad företa-
get fått eller kommer att få. Det innebär att företa-
get redovisar intäkten till nominellt värde (faktura-
belopp) om företaget får ersättning i likvida medel 
direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade 
rabatter.

Vid försäljning av varor redovisas normalt 
inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner 
och risker som är förknippade med ägandet av 
varan har överförts från företaget till köparen.

Ränta , royalty och utdelning    

Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning 
redovisas som intäkt när det är sannolikt att företa-
get kommer att få de ekonomiska fördelar som är 
förknippade med transaktionen och när inkom-
sten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Tjänste- och entreprenaduppdrag   

Tjänsteuppdrag/Entreprenaduppdrag på löpande 
räkning intäktsredovisas i takt med att arbetet 
utförs. Upparbetad, ej fakturerad intäkt tas i 
balansräkningen upp till det belopp som beräknas 
bli fakturerat och redovisas i posten ”Upparbetad 
men ej fakturerad intäkt”. Företaget vinstavräknar, 
utförda tjänste- och entreprenaduppdrag till fast 
pris i takt med att arbetet utförs, s.k. succesiv 
vinstavräkning. Vid beräkningen av upparbetad 
vinst har färdigställandegraden beräknats som 
nedlagda utgifter per balansdagen i relation till de 
totalt beräknade utgifterna för att fullgöra uppdra-
get. Skillnaden mellan redovisad intäkt och faktu-
rerade dellikvider redovisas i balansräkningen i 
posten ”Upparbetad men ej fakturerad intäkt”.

Finansiella instrument
Finansiella tillgångar och skulder upptas med vissa 
undantag, till upplupet anskaffningsvärde.

Fordringar har efter individuell prövning uppta-
gits till belopp varmed de förväntas inflyta.

Fordringar och skulder i utländsk valuta omräk-
nas till balansdagens kurs, eller om de terminssäk-
rats, till terminskursen. Kursdifferenser redovisas i 
sin helhet i rörelseresultatet.

Materiella och immateriella  
anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar 
redovisas till anskaffningsvärde, med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar enligt plan, baserad 

på förväntad nyttjandeperiod. Tillkommande utgif-
ter läggs till anskaffningsvärdet till den del till-
gångens prestanda förbättras i förhållande till den 
nivå som gällde då den ursprungligen anskaffa-
des. Alla andra tillkommande utgifter redovisas 
som kostnad i den period som de uppkommer.

Koncernen har inte tagit upp utgifter för forsk-
ning och utveckling i balansräkningen då det 
utvecklingsarbete som bedrivs ej uppfyller kriteri-
erna för att redovisas som tillgång. Utgifter för 
forskning redovisas som kostnad när de uppkom-
mer. Koncernens utgifter för forskning och utveck-
ling är små.

Avskrivningsprinciper
Avskrivningar enligt plan grundas på anläggning-
arnas ursprungliga anskaffningsvärde minskat 
med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. 
Avskrivning  fördelas linjärt över den beräknade 
tekniska och ekonomiska livslängden.

Följande avskrivningsprocentsatser  
har tillämpats
Goodwill 10 %
Maskiner och tekniska anläggningar 10–20 %
Inventarier, verktyg och installationer 20–33 %
Byggnader 4 %
 
Goodwill
Goodwill hänförlig till strategiska förvärv avskrives 
linjärt över 10 år. Nedskrivning sker vid varaktig 
värdenedgång.

Nedskrivningar
De redovisade värdena för koncernens tillgångar 
kontrolleras vid varje bokslutstillfälle för att kunna 
konstatera om det finns någon indikation på ned-
skrivningsbehov. Om någon sådan indikation 
finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde som 
det högsta av nyttjandevärdet och nettoförsälj-
ningsvärdet. Nedskrivning görs om återvinnings-
värdet understiger det redovisade värdet.

En nedskrivning reverseras om det har skett en 
förändring av beräkningarna som använts för att 
bestämma återvinningsvärdet. En reversering görs 
endast i den utsträckning som tillgångarnas redo-
visade värde inte överstiger det redovisade värdet 
som skulle ha redovisats, med avdrag för avskriv-
ning, om ingen nedskrivning skulle gjorts. Eventu-
ella nedskrivningar av goodwill reverseras ej.

Varulager
Varulager har upptagits till lägsta av anskaffnings-
värde och dess nettoförsäljningsvärde på balans-
dagen. Med nettoförsäljningsvärdet avses varor-
nas beräknade försäljningspris minskat med för-
säljningskostnaden. Den valda värderingsmeto-
den innebär att eventuell inkurans i varulagret har 
beaktats. 

Lånekostnader
Lånekostnader belastar resultatet i den period till 
vilken de hänför sig, oavsett hur de upplånade 
medlen har använts.
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Not 1 Nettoomsättning per marknad

2014 2013

Geografisk fördelning

Sverige 1 017 549 882 035 

Totalt resultatavräknad fakturering 1 017 549 882 035 

Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

2014 2013

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen 2 % 4 %

Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom koncernen 87 % 97 %

Not 3  Leasingavtal – leasetagare

Koncernen

Operationell leasing 2014 2013
Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella  
leasingavtal

1 164 1 176

Hyreskostnader nom. belopp 123 881 99 443

Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara 
operationella leasingavtal

 Ska betalas inom 1 år 20 579 21 102

 Ska betalas inom 1–5 år 97 768 82 999

 Ska betalas senare än 5 år 27 649 18 049

Leasingavtal
Företaget redovisar tillgångar som leasas genom ett 
finansiellt leasingavtal som en materiell anläggningstill-
gång samtidigt som framtida leasingavgifter redovisas 
som skuld. Vid det första redovisningstillfället redovisas 
tillgången och skulden till nuvärdet av framtida minimi-
leaseavgifter och eventuellt restvärde. Vid beräkningen av 
nuvärdet av minimileaseavgifterna används avtalets impli-
cita ränta. Operationella leasingavtal redovisas som en 
kostnad linjärt över leasingperioden.

Ersättning till anställda
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar 
som företaget lämnar till de anställda. Företagets ersätt-
ningar innefattar bland annat löner, betald semester, 
betald frånvaro, bonus och ersättningar efter avslutad 
anställning (pensioner). Redovisning sker i takt med intjä-
nandet. Ersättningar till anställda efter avslutad anställ-
ning avser avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pen-
sionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras 
planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns 
förpliktelser, vare sig legala eller informella, att betala 
något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer 
klassificeras som förmånsbestämda pensionsplaner. Före-
taget har inga övriga långfristiga ersättningar till 
anställda.

Skatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underlig-
gande transaktion redovisas direkt mot eget kapital var-
vid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räken-
skapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomst-
skatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas uti-
från per den skattesats som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida 
räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning 
sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna redovi-
sas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skatteford-
ringar på temporära skillnader som uppstår mellan bok-
förda respektive skattemässiga värden för tillgångar och 
skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller under-
skott. 

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot upp-
skjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett 
nettobelopp.  Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande 
skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gäl-
lande skattesatser resultatförs i den period förändringen 
lagstadgats. Uppskjutna skattefordringar reduceras till 
den del det inte är sannolikt att den underliggande skat-
tefordran kommer att kunna realiseras inom en överskåd-
lig framtid. Uppskjuten skattefordran redovisas som finan-
siell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som 
avsättning. 

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det 
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner 
som medför in- och utbetalningar. 45
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Not 4  Arvode till revisorer

Koncernen Moderbolaget

Ernst & Young AB 2014 2013 2014 2013

Revisionsuppdraget 597 580 122 120

Annan revisionsverksamhet 107 118 81 96

Skatterådgivning 7 32 7 30

Övriga tjänster 0 0 0 0

Summa 711 730 210 246

Fidexco Consils, Nice

Revisionsuppdraget 39 14 0 0

Summa 39 14 0 0

TOTALT 750 744 210 246

Not 5 Medelantalet anställda

2014 2013

Antal 
anställda

Varav  
kvinnor

Antal 
anställda

Varav  
kvinnor

Moderbolaget

Sverige 13 7 13 5

13 7 13 5

Dotterbolag

Sverige 983 59 950 65

983 59 950 65

Koncernen totalt 996 66 963 70

Not 6 Löner och andra ersättningar

2014 2013

Löner och andra 
ersättningar

Sociala kostnader 
(varav pensions-

kostnader)

Löner och andra 
ersättningar

Sociala kostnader 
(varav pensions-

kostnader)

Moderbolaget 10 186 5 443 (3 046) 10 012 8 155 (2 306)

Dotterbolag 404 295 147 223 (29 693) 382 455 137 586 (25 927)

Koncernen totalt 414 481 152 666 (32 739) 392 467 145 741 (28 232)

Av moderbolagets pensionskostnader avser 1 020 (1 427) gruppen styrelse och VD.  
Av koncernens pensionskostnader avser 1 716 (2 235) gruppen styrelse och VD.

Löner och andra ersättningar fördelat mellan styrelseledamöter och VD resp. övriga anställda:
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Not 6 (forts.) Löner och andra ersättningar

2014 2013

Styrelse  
och VD

Övriga 
anställda

Styrelse 
och VD

Övriga 
anställda

Moderbolaget 2 666 7 520 3 800 6 212

Dotterbolag 2 615 401 680 2 417 380 038

Koncernen totalt 5 281 409 200 6 217 386 250

Löner och ersättningar till bolagets verkställande direktör uppgår till sammanlagt 1 575 (1 775) TSEK. Av beloppet 
utgör 75 (0) TSEK tantiem. Tantiem till verkställande direktörer i svenska koncernbolag har utgått med 222 (0) TSEK.

Bolagets verkställande direktör har en uppsägningstid om sex månader och från bolagets sida tolv månader. 
Verkställande direktören har avtal om pensionsförmån motsvarande 35 % utav den fasta lönen.

Ersättning till styrelsens ordförande uppgår under 2014 till 235 (1 034) TSEK varav styrelsearvode 235 (210) 
TSEK samt lön 0 (824) TSEK.

Not 7 Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Koncernen Moderbolaget

Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

Styrelse 20 5 25 5 3 8

Ledande befattningshavare 20 4 24 4 3 7

Totalt 40 9 49 9 6 15

Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen.

Not 8 Av- och nedskrivningar

Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Byggnader 2 349 1 801 0 0

Maskiner och andra tekniska anläggningar 2 837 3 180 0 0

Inventarier, verktyg och installationer 12 685 9 926 28 13

Övriga immateriella tillgångar 0 145 0 0

Goodwill 999 5 622 0 0

18 870 20 674 28 13

Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Ränteintäkter 455 914 398 1 027

455 914 398 1 027

Not 10 Bokslutsdispositioner

2014 2013

Lämnat koncernbidrag –2 900 –13 625

Erhållet koncernbidrag 27 265 29 075

Återföring från periodiseringsfond 11 348 0

Avsättning till periodiseringsfond –4 400 0

Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan 0 0

31 313 15 450
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Not 11 Skatt på årets resultat

Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Aktuell skatt –3 220 –1 073 –2 904 23

Aktuell skatt, tidigare år 0 1 299 –8 1 299

Skatt på schablonränta P-fond –37 –29 –37 –26

Uppskjuten skatt 1 466 3 826 –257 599

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 0 –24 0 0

Förändring av uppskjuten skattefordran  
avseende underskottsavdrag

0 0 0 0

Summa redovisad skatt –1 791 3 999 –3 206 1 895

Redovisat resultat före skatt 13 905 –1 422 13 281 –2 493

Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (22 %) 3 059 –313 2 922 –548

Skatteeffekt av

Bokföringsmässiga avskrivningar på byggnader 0 0 0 0

Ej avdragsgill nedskrivning 0 412 0 0

Avskrivning på uppskrivningar 0 0 0 0

Övriga ej avdragsgilla kostnader 663 992 207 849

Utnyttjat underskottsavdrag 0 0 0 0

Skattemässiga avskrivningar på byggnader –287 194 0 –1

Ej skattepliktiga intäkter –188 –117 –187 –295

Uppskjuten skatt/felperiodisering skattekostnad –1 456 –5 168 265 –1 899

Redovisad skatt 1 791 –3 999 3 206 –1 895

Not 12 Övriga immateriella tillgångar och goodwill

Koncernen

Övriga immateriella tillgångar 14-12-31 13-12-31

Ingående anskaffningsvärden 0 228

Tillkommande/avgående 0 –228

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0

Ingående avskrivningar 0 –82

Ingående ackumulerade nedskrivningar 0 227

Nedskrivning 0 –110

Årets avskrivningar enligt plan 0 –35

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0

Utgående redovisat värde 0 0

Goodwill

Ingående anskaffningsvärden 100 739 107 822

Tillkommande/avgående 0 –7 083

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 100 739 100 739

Ingående avskrivningar –85 696 –89 252

Ingående ackumulerade nedskrivningar –10 278 –6 684

Nedskrivning 0 –3 594

Ackumulerade ned-/avskrivningar avgående goodwill 0 5 583

Årets avskrivningar enligt plan –999 –2 027

Utgående ackumulerade avskrivningar –96 974 –95 975

Utgående redovisat värde 3 765 4 764
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Not 13  Materiella anläggningstillgångar

Koncernen Moderbolaget

Byggnader och mark 14-12-31 13-12-31 14-12-31 13-12-31

Ingående anskaffningsvärden 23 296 15 457 0 0

Valutakursdifferenser 322 149 0 0

Utrangeringar –3 175 0 0 0

Övertagen tillgång genom fusion 0 0 107 0

Inköp/försäljning 1 870 7 690 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 22 314 23 296 107 0

Ingående ackumulerade avskrivningar –10 947 –8 896 0 0

Valutakursdifferenser –262 –125 0 0

Omklassificering 0 –125 0 0

Ack. avskrivningar utrangerade/avyttrade anläggningar 2 344 0 0 0

Årets avskrivningar enligt plan –2 349 –1 801 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar –11 214 –10 947 0 0

Utgående redovisat värde 11 100 12 349 107 0

Koncernen

Maskiner och andra tekniska anläggningar 14-12-31 13-12-31

Ingående anskaffningsvärden 26 122 14 119

IB-effekt K3-anpassning 0 10 700

Valutakursdifferenser 162 43

Utrangeringar –125 –36

Inköp/försäljning 1 784 1 296

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 27 943 26 122

Ingående ackumulerade avskrivningar –15 032 –10 171

IB-effekt K3-anpassning 0 –1 800

Valutakursdifferenser –64 –30

Omklassificering 0 124

Ack. avskrivningar utrangerade/avyttrade anläggningar 125 25

Årets avskrivningar enligt plan –2 837 –3 180

Utgående ackumulerade avskrivningar –17 808 –15 032

Utgående redovisat värde 10 135 11 090

Koncernen Moderbolaget

Inventarier, verktyg och installationer 14-12-31 13-12-31 14-12-31 13-12-31

Ingående anskaffningsvärden 99 329 45 438 2 829 3 135

IB-effekt K3-anpassning 0 42 680 0 0

Utrangeringar –5 588 –3 964 0 –374

Inköp/försäljning 24 794 15 175 818 68

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 118 535 99 329 3 647 2 829

Ingående ackumulerade avskrivningar –59 698 –39 003 –2 143 –2 504

IB-effekt K3-anpassning 0 –14 685 0 0

Ack. avskrivningar utrangerade/avyttrade anläggningar 5 168 3 917 0 374

Årets avskrivningar enligt plan –12 685 –9 926 –28 –13

Utgående ackumulerade avskrivningar –67 214 –59 698 –2 171 –2 143

Utgående redovisat värde 51 321 39 631 1 476 686

49

  
E

LA
JO

 2
0

1
4



Not 14 Specifikation av andelar i  koncernföretag

Kapitalandel Antal andelar Bokfört värde

Namn

Elajo Engineering AB 100 % 1 000 71

Elajo Mekanik AB 100 % 10 000 7 947

Elajo El & Energiteknik AB 100 % 1 200 000 102 058

Elajo France SARL 100 % 4 000 4 280

Elajo Technical Education Center AB 100 % 2 800 121

114 478

Org.nr. Säte

Namn

Elajo Engineering AB 556139-3397 Oskarshamn

Elajo Mekanik AB 556048-6747 Oskarshamn

Elajo El & Energiteknik AB 556139-3884 Oskarshamn

Elajo France SARL 35 375 755 010 Nice, Frankrike

Elajo Technical Education Center AB 556221-6027 Oskarshamn

 
Genom fusion den 22 oktober 2014 har följande bolag övertagits:
556090-7387  Alej Oskarshamn AB
556132-3899  Smålands Elektriska AB
556199-5019   Elajo Värmepumpar AB    
556201-2285   Elbyrån, Jan Andersson AB    
556211-1228   Elajo Energiteknik AB    
556227-7177   AB Järnborgs Verkstäder    
556336-3034   Elajo Division Mekanik/Energi AB    
556378-8495  Jönåkers Eltjänst AB    
556416-3144   Kylteknik P. Kindstrand AB    
556484-3992  El-Firman i Västervik AB    
556604-0357   Vitala Elektriska AB    
      
Det fusionerade bolagets nettoomsättning och rörelseresultat för tiden före fusionen uppgår till mindre belopp 
och ingår i det övertagande bolagets resultaträkning. I samband med fusionen har mark och obeskattader reser-
ver övertagits. Fordringar och skulder mellan de fusionerade bolagen har reglerats mellan bolagen.

Not 15 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Bokfört värde

Antal
Nominellt 

värde
Koncernen

Moder-
bolaget

Elkedjan 25 000 1 25 0

AB Haga Industrihotell 150 15 15 0

Industriellt utvecklingscenter i Kalmar AB 200 20 20 20

Kalmar läns industiexpo 0 2 2 2

Näringsfastigheter AB 20 20 20 0

Hotell Åsen ekonomisk förening 0 18 18 0

Garant ekonomisk förening 479 100 47 0

Sustainable Sweden South East AB 100 0 15 0

Rikstelegruppen ekonomisk förening 0 0 10 0

XIP Technology AB 761 906 4 381 0 0

EEL Holding AB 1 207 0 316 0

Övriga mindre innehav 0 0 7 0

Totalt andra aktier och andelar 495 22
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Not 15 (forts.) Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Ingående värde 495 179 22 22

Kursförändring 0 0 0 0

Utgående värde 0 316 0 0

495 495 22 22

Not 16 Andra långfristiga fordringar

Koncernen

14-12-31 13-12-31

Ingående anskaffningsvärden 2 188 0

Tillkommande fordringar 83 2 188

Amorteringar, avgående fordringar –724 0

Omklassificeringar 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 547 2 188

Utgående redovisat värde 1 547 2 188

Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderbolaget

14-12-31 13-12-31 14-12-31 13-12-31

Förutbetalda försäkringspremier 0 196 0 71

Förutbetalda hyreskostnader 4 230 4 902 569 573

Upplupna provisioner 2 518 2 332 0 0

Upparbetade ej fakturerade arbeten 10 747 12 397 0 0

Upplupna intäkter 26 426 33 169 0 0

Övrigt 4 419 2 941 875 281

48 341 55 937 1 444 925

Koncernen

Upparbetade men ej fakturerade intäkter 14-12-31 13-12-31

Uppdrag med successiv vinstavräkning

Upparbetade intäkter 298 445 185 200

Fakturerat belopp –287 698 –172 803

Redovisat värde 10 747 12 397

Not 18 Kassa och bank

Koncernen

14-12-31 13-12-31

Kassamedel 129 857 79 835

129 857 79 835
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19  Förändring av eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt

Koncernen Aktie- 
kapital

Bundna 
reserver

Fria  
reserver

Årets  
resultat

Ingående balans 13-01-01 55 575 29 126 53 072 –33 971 103 802

Överföring resultat föregående år 0 0 –33 971 33 971 0

Effekt av ändrade redovisningsprinciper 0 0 1 443 0 1 443

Årets resultat 0 0 0 –10 382 –10 382

Utgående balans 13-12-31 55 575 29 126 20 544 –10 382 94 862

Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital 0 –4 980 4 980 0 0

Omräkningsdifferenser 0 0 12 0 12

Överföring resultat föregående år 0 0 –10 382 10 382 0

Årets resultat 0 0 0 2 525 2 525

Utgående balans 14-12-31 55 575 24 146 15 154 2 525 97 400

Moderbolaget

Ingående balans 13-01-01 55 575 20 054 92 718 8 168 355

Överföring resultat föregående år 0 0 8 –8 0

Årets resultat 0 0 0 –598 –598

Utgående balans 13-12-31 55 575 20 054 92 726 –598 167 757

Fusionsvinst 0 0 189 0 189

Överföring resultat föregående år 0 0 –598 598 0

Årets resultat 0 0 0 10 076 10 076

Utgående balans 14-12-31 55 575 20 054 92 317 10 076 178 022

Aktiekapitalet är uppdelat på 1 111 502 aktier. Av aktierna är 224 998 A-aktier (röstetal 10) och 886 504 B-aktier 
(röstetal 1).   

20  Obeskattade reserver

Moderbolaget

14-12-31 13-12-31

Periodiseringsfond avsatt 2008 0 11 187

Periodiseringsfond avsatt 2010 20 0

Periodiseringsfond avsatt 2011 97 0

Periodiseringsfond avsatt 2012 454 0

Periodiseringsfond avsatt 2014 4 400 0

4 971 11 187

52

  
E

LA
JO

 2
0

1
4



21  Avsättningar för pensioner

Koncernen Moderbolaget

Pensioner och liknande förpliktelser 14-12-31 13-12-31 14-12-31 13-21-31

Belopp vid årets ingång 84 941 81 103 13 158 10 587

Årets avsättningar 492 3 838 456 2 572

Under året ianspråkstagna belopp –770 0 –826 0

Under året återförda belopp 0 0 0 0

84 663 84 941 12 788 13 159

22  Uppskjuten skatteskuld

Koncernen

14-12-31 13-12-31

Ingående saldo 1 770 5 568

Tillkommande skattefordringar 0 0

Återförda skattefordringar –1 466 –3 798

304 1 770

Se även not 11 ”Skatt på årets resultat”

23  Långfristiga skulder

Koncernen

Förfaller mellan 2 till 5 år efter balansdagen 14-12-31 13-12-31

Skulder till kreditinstitut 8 006 7 332

8 006 7 332

24  Ställda säkerheter samt förfallotid skulder

Skuld  
14-12-31

Inom två år
Senare än 

fem år
Ställd  

säkerhet
Skuld  

13-12-31

Koncernen

Skuld finansiella leasingavtal 50 644 42 638 0 1 31 978

Moderbolaget

Skuld till kreditinstitut 0 0 0 1 0

Koncernen Moderbolaget

14-12-31 13-12-31 14-12-31 13-21-31

Ställda säkerheter avseende egna skulder och avsättningar

Företagsinteckningar 84 680 77 180 8 600 8 600

Summa ställda säkerheter 84 680 77 180 8 600 8 600

Ansvarsförbindelser

Borgen för dotterbolag 0 0 74 393 82 179

Hyresgaranti för dotterbolag 0 0 123 881 99 443

Övriga ansvarsförbindelser 1 655 1 644 225 215

1 655 1 644 198 499 181 837
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Vår revisionsberättelse har lämnats den 25 mars 2015

Håkan Hjalmarsson
Auktoriserad revisor

Stefan Madeling
Auktoriserad revisor

Jonas Netterström
Verkställande direktör

Ann Josefsson

Jens Wikstedt
Styrelseordförande

Renée Josefsson

Johan TorstenssonThomas Johansson

Josefine Josefsson Juan VallejoTomas Franzén

Oskarshamn 25 mars 2015

25 Checkräkningskredit

Beviljat belopp på checkräkningskrediten uppgår i koncernen till 0 MSEK (40 MSEK). Utnyttjad checkräknings-
kredit uppgår i koncernen till 0 MSEK (0 MSEK).

26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget

14-12-31 13-12-31 14-12-31 13-12-31

Upplupna semesterlöner 39 414 37 679 1 357 784

Upplupna sociala avgifter 26 517 17 719 1 922 885

Upplupna löner 18 441 16 492 781 1 449

Övriga poster 10 170 21 633 1 443 1 148

94 542 93 523 5 503 4 266
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Elajo Invest AB (publ), org.nr 
556079-4330 

Rapport om årsredovisningen och koncern- 
redovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen för Elajo Invest AB för år 2014. 
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning 
ingår i den tryckta versionen av detta dokument på 
sidorna 37–54.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta en årsredovisning och kon-
cernredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och för den interna kontroll 
som styrelsen och verkställande direktören bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 
koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi 
har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa stan-
darder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt plane-
rar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet 
att årsredovisningen och koncernredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder 
inhämta revisionsbevis om belopp och annan infor-
mation i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsent-
liga felaktigheter i årsredovisningen och koncernre-
dovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revi-
sorn de delar av den interna kontrollen som är rele-
vanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och 
koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i 
syfte att utforma granskningsåtgärder som är ända-
målsenliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i 
bolagets interna kontroll. En revision innefattar också 
en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovis-
ningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens och verkställande direktörens uppskatt-
ningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredovisningen och 
koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är till-
räckliga och ändamålsenliga som grund för våra utta-
landen.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och kon-
cernredovisningen upprättats i enlighet med årsredo-

visningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2014 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är för-
enlig med årsredovisningens och koncernredovis-
ningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resul-
taträkningen och balansräkningen för moderbolaget 
och för koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen har vi även utfört en revision av försla-
get till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Elajo Invest AB för år 2014.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dis-
positioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och 
det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller för-
lust och om förvaltningen på grundval av vår revision. 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens för-
slag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet 
har vi utöver vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkstäl-
lande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi 
har även granskat om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören på annat sätt har handlat i 
strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen 
eller bolagsordningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är till-
räckliga och ändamålsenliga som grund för våra utta-
landen.

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrel-
sens ledamöter och verkställande direktören ansvars-
frihet för räkenskapsåret.

Oskarshamn den 25 mars 2015

Håkan Hjalmarsson Stefan Madeling
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

55

  
E

LA
JO

 2
0

1
4



Styrelse

Mikael Johansson
Unionen/Ledarna 

Bengt Andersson
SEF

Alf Josefsson
Grundare av Elajo

Juan Vallejo
Styrelseledamot
Född: 1957
Titel: Civilingenjör
Nuvarande befattning:
Styrelseledamot i Proffice AB 
och Coromatic Group AB
Antal aktier: -

Suppleant Suppleanter, arbetstagarrepresentanter

Ann Josefsson
Styrelseledamot
Född: 1958
Titel: Docent, Överläkare
Nuvarande befattning:
CEO, Centrum för kirurgi,
ortopedi och cancervård,
Landstinget i Östergötland
Antal aktier: 555 A

Tomas Franzén
Styrelseledamot
Född: 1962
Titel: Civilingenjörsutbildning
Nuvarande befattning:
Koncernchef, Bonnier AB
Antal aktier: -

Jens Wikstedt
Ordförande
Född: 1958
Titel: BSc. Business and Adminis-
tration
Nuvarande befattning: President 
Europe, Vice President AAK AB
Antal aktier: - 

Thomas Johansson
Styrelseledamot, arbetstagarre-
presentant, Sv Metallindustri- 
arbetareförbundet
Född: 1972
Titel: Svetsare
Nuvarande befattning: Elajo 
Mekanik AB
Antal aktier: -

Johan Torstensson
Styrelseledamot, arbetstagarre-
presentant, Sv Elektrikerförbundet
Född: 1959
Titel: Elektriker
Nuvarande befattning: Elajo El & 
Energiteknik AB
Antal aktier: 40 B

Josefine Josefsson
Styrelseledamot
Född: 1970
Titel: Fil. Kand
Nuvarande befattning:
Projektledare/VD, 
World Wide Art AB
Antal aktier: 555 A

Renée Josefsson
Vice ordförande
Född: 1963
Titel: Civilekonom, DIHR
Nuvarande befattning:
VD, Stockholm Gas Handel AB
Antal aktier: 555 A
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Jonas Netterström
VD och koncernchef
Elajo Invest AB
Född: 1964
Anställd sedan: 2013

Sofia Arbin
HR-chef
Elajo Invest AB
Född: 1982
Anställd sedan: 2014

Peter Karlsson
CFO
Elajo Invest AB
Född: 1976
Anställd sedan: 2014

Magnus Andersson
Affärsområdeschef/VD
Elajo El & Energiteknik 
AB
Född: 1971
Anställd sedan: 2014

Sofia Sternér
Verksamhetsutveckling
Elajo Invest AB
Född: 1976
Anställd sedan: 2005

Ylva Alexandersson
Affärsområdeschef/VD
Elajo Technical Educa-
tion Center AB, Etec
Född: 1962
Anställd sedan: 2000

Anders Lindh
Affärsområdeschef/VD
Elajo Mekanik AB
Elajo Engineering AB
Född: 1962
Anställd sedan: 1986

Koncernledning



Företag och adresser
Moderbolag

Elajo Invest AB
Box 904, Förrådsgatan 6
572 29 Oskarshamn
Tfn 0491-76 76 76
Fax  0491-148 00 
invest@elajo.com

El & Energiteknik

Elajo El & Energiteknik AB 
Box 904, Förrådsgatan 6 
572 29 Oskarshamn
Tfn 0491-76 76 50
Fax 0491-130 20
elteknik@elajo.com

Alvesta
Allbogatan 62
342 30 Alvesta
Tfn 0472-106 69
Fax 0472-476 18

Anderstorp 
Box 153, Storgatan 4
334 23 Anderstorp
Tfn 0371-58 74 50
Fax 0371-187 30
anderstorp@elajo.se

Aneby   
Torggatan 7 B  
578 33 Aneby
Tfn 0380-413 00
Fax 0380-452 35
aneby@elajo.se

Borgholm
Box 103,  Hammarvägen 6 
387 22 Borgholm
Tfn 0485-105 40
Fax 0485-122 08
borgholm@elajo.se

Bredaryd
Industrivägen 12
330 10 Bredaryd
Tfn 0370-37 41 50
Fax 0370-862 60
bredaryd@elajo.se

Eksjö  
Box 186, Kapellvägen 4 
575 22  Eksjö
Tfn 0381-124 10
Fax 0381-123 50
eksjo@elajo.se

Gamleby  
Odensvivägen 1  
594 32 Gamleby
Tfn 0493-517 91
Fax 0493-107 26

Gislaved  
Marielundsgatan 52
332 35 Gislaved  
Tfn 0371-100 34, 51 18 39
Fax 0371-146 22
gislaved@elajo.se

Halmstad
Flygaregatan 8
302 38 Halmstad
Tfn 035-12 18 50

Hestra
Mogatan 18
330 27 Hestra  
Tfn 0370-33 51 08

Hultsfred
Norra Oskarsgatan 66
577 39 Hultsfred
Tfn 0495-129 94

Högsby  
Box 68, Bruksvägen 48 B 
579 22 Högsby
Tfn 0491-211 27
Fax 0491-281 27
hogsby@elajo.se

Jönköping 
Fridhemsvägen 14 
553 02 Jönköping
Tfn 036-34 91 50
Fax 036-16 02 21

Kalmar  
Karlstorpsvägen 16
392 39 Kalmar
Tfn 0480-49 97 80
Fax 0480-856 40
kalmar@elajo.se

Limmared  
Vallgatan 2  
514 40 Limmared
Tfn 0325-61 80 00
Fax 0325-61 80 01
limmared@elajo.se

Linköping 
Kolfallsgatan 3 A
582 73 Linköping
Tfn 013-37 43 00
Fax 013-14 44 20

Ljungby  
Långgatan 18  
341 32 Ljungby
Tfn 0372-626 43
Fax 0372-628 16
ljungby@elajo.se

Markaryd  
Södra Århult  
285 91 Markaryd
Tfn 0433-719 61
Fax 0433-164 44
markaryd@elajo.se

Motala
Box 5101, Rosendahlsgatan 6 
591 05 Motala
Tfn 0141-550 20
Fax 0141-21 22 45

Mönsterås 
Box 68, Pråmgränd 4  
383 22 Mönsterås
Tfn 0499-101 80, 108 45
Fax 0499-128 50
monsteras@elajo.se

Mörblånga 
Köpmangatan 12  
386 50 Mörbylånga
Tfn 0485-401 10, 415 45
Fax 0485-412 21
morbylanga@elajo.se

Nybro  
Jutegatan 2  
382 34 Nybro
Tfn 0481-189 29
Fax 0481-168 08
nybro@elajo.se

Nyköping  
Box 345, Hantverksvägen 7 
611 27 Nyköping
Tfn 0155-20 55 40
Fax 0155-21 88 85
nykoping@elajo.se

Nässjö  
Jönköpingsvägen 1
571 34 Nässjö
Tfn 0380-51 45 00
Fax 0380-758 30
nassjo@elajo.se

Norrköping
Fabriksgatan 27  
602 23 Norrköping
Tfn 011-13 82 00
Fax 011-16 89 44



Oskarshamn
Primovägen 1
572 36 Oskarshamn
Tfn 0491-76 73 40
Fax 0491- 819 37
el.ohamn@elajo.se

Tingsryd  
Box 77, Dackegatan 12 C  
362 21 Tingsryd
Tfn 0477-102 32
Fax 0477-180 09

Tranås   
Ringvägen 10  
573 41 Tranås
Tfn 0140-190 95
Fax 0140-189 90
tranas@elajo.se

Ulricehamn 
Dalgatan 5
523 37 Ulricehamn
Tfn 0321-152 20
Fax 0321-161 24
ulricehamn@elajo.se

Varberg  
Vagnvägen 3 
432 32 Varberg
Tfn 0340-67 70 95
Fax 0340-67 77 95
varberg@elajo.se

Vetlanda  
Box 141, Sågvägen 2
574 22 Vetlanda
Tfn 0383-140 65
Fax  0383-76 14 10
vetlanda@elajo.se

Värnamo  
Ringvägen 63  
331 32 Värnamo
Tfn 0370-470 00
Fax 0370-193 12
varnamo@elajo.se

Västervik
Edholmsgatan 15
593 61 Västervik
Tfn 0490-301 90
Fax 0490-308 90
vastervik@elajo.se

Växjö 
Smedjegatan 25  
352 46 Växjö
Tfn 0470-70 19 30
Fax 0470-70 19 39
vaxjo@elajo.se 

Östhammar
Handelsvägen 5 C  
742 34 Östhammar
Tfn 0173-178 00

Mekanik

Elajo Mekanik AB 
Box 904, Förrådsgatan 8 
572 29 Oskarshamn
Tfn 0491-76 76 00
Fax  0491-820 29
mekanik@elajo.com

Göteborg
Bulyckevägen 5
418 79 Göteborg
Tfn 0727-45 04 44

Engineering

Elajo Engineering AB 
Box 904, Förrådsgatan 8 
572 29 Oskarshamn 
Tfn 0491-76 76 00
Fax  0491-820 29
engineering@elajo.com

Övriga bolag

Elajo France Sarl 
155 Chemin du Villars
Les Hauts de Saint Martin
FR-06140 Tourrettes sur Loup
Tfn  0033-493 24 10 67 

Elajo Technical Education  
Center AB
Box 904, Förrådsgatan 6 
572 29 Oskarshamn
Tfn 0491-76 76 99
Fax 0491-148 00
info@elajotec.com



www.elajo.se


