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UPPDRAGSANALYS 

Låg värdering sett till 

lönsamhetsutvecklingen 

En trygg aktie att luta sig mot 

När flera branscher inom svensk detaljhandel lider svårt av den 

pågående pandemin och flera butikskedjor, inte minst inom 

modehandeln, har tvingats skala ner antalet butiker så har elektronik-

branschen gynnats av den rådande situationen. Electra Gruppens 

kunder återfinns huvudsakligen inom elektronikhandeln vilket 

gynnat koncernen under 2020 – och ingenting tyder på att 2021 

kommer att bli sämre. Orsaken till detta är det ökade hemmasittande 

framför datorer. Även TV tittandet har fått ett rejält uppsving, inte 

minst på de digitala kanalerna Viasat, Canal Digital, Boxer med flera 

– alla kunder till Electra. Electra erbjuder sina kunder 

varuförsörjning i kombination med tredjepartslogistik med allt från 

lagerhållning, IT-lösningar, e-handelsplattformar till leveranser mot 

slutkund.  

Vi ser tre skäl att äga aktien: 

• Rekordstark inledning på året med ett rörelseresultat som 

fördubblades under första kvartalet 

• Hög utdelningsandel och direktavkastning 

• Fortsatt stark efterfrågan på datorer och hushållsprodukter  

Vi räknar med att den pågående pandemin har vässat ledningen i flera 

avseenden och första kvartalet visar på en fortsatt god tillväxt både i 

omsättning och resultat.  

Inleder bevakning med riktkurs 90 kronor 

Electra Gruppens första kvartal var ännu ett steg i rätt riktning och 

stärker vår bild av ett bolag som går från klarhet till klarhet och 

levererade en stark början på 2021. Såväl omsättning som resultat 

stärktes rejält under första kvartalet och ger ökad potential till 

uppjusteringar i våra prognoser framöver.   

Sammantaget ser vi väldigt goda förutsättningar att bolaget lever upp 

till våra förväntningar för innevarande år såväl som kommande år. 

Vår riktkurs avspeglar den stabila trend som Electra befinner sig i, 

vilket också visats sig i den senaste tidens positiva kursutveckling. Vår 

riktkurs på ett års sikt är 90 kronor, motsvarande ev/ebitda på knappt 

8 respektive p/e 17 på vår prognos för 2021p och ev/ebitda på drygt 

6 respektive p/e 13 för 2022p.   
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Basfakta  

Bransch Konsumenttjänster 

Styrelseordförande Peter Elving 

Vd Anneli Sjöstedt 

Noteringsår 2009 

Listning OMX Stockholm Small Cap 

Ticker ELEC.ST 

Aktiekurs 70,00 kr 

Antal aktier, milj. 5,2 

Börsvärde, mkr 364 

Nettoskuld, mkr 22 

Företagsvärde (EV), mkr 386 

Webbplats www.electra.se 

  

 
Källa: Refinitiv  

 

Källa: Electra Gruppen, Analysguiden 

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2020 2021p 2022p 2023p

Omsättning 1 958 2 106 2 243 2 389

Ebitda resultat 52 63 77 86

Rörelseres. (ebit) 31 38 49 57

Resultat f. skatt 29 36 47 55

Nettoresultat 23 28 37 43

Vinst per aktie 4,33 kr 5,40 kr 7,02 kr 8,23 kr

Utd. per aktie 4,25 kr 5,00 kr 6,50 kr 7,75 kr

Omsättningstillväxt 7,5% 7,6% 6,5% 6,5%

Ebitda marginal 2,7% 3,0% 3,4% 3,6%

Rörelsemarginal 1,6% 1,8% 2,2% 2,4%

Nettoskuld/ebitda 0,4 0,4 0,3 0,3

P/e-tal 16,2 13,0 10,0 8,5

EV/ebitda 7,4 6,2 5,0 4,5

EV/omsättning 0,2 0,2 0,2 0,2

Direktavkastning 6,1% 7,1% 9,3% 11,1%
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Investeringstes 

Electra – inte bara en utdelningsaktie 

Sett i backspegeln har Electra Gruppen varit ett av börsens mest 

generösa bolag. Under åren 2016-2020 delades i genomsnitt 92 

procent av vinsten per aktie ut till aktieägarna. Med en stabil 

finansiell struktur över åren har även år med svagare tillväxt 

resulterat i bibehållen hög utdelningsandel. I dagsläget finnas inga 

tecken på att denna trend skulle brytas. Electra har under de senaste 

tre till fyra åren förädlat både sin verksamhet riktad mot kedjor 

samtidigt som bolaget vidareutvecklat tredjepartslösningar. I den 

snabba utvecklingen inom e-handeln ligger Electra dessutom långt 

fram och kan erbjuda sina kunder en helhetslösning som torde ge en 

fortsatt god avkastning för koncernen framöver.   

Ett bolag inom konsumenttjänster som levererar  

När många detaljhandelsbolag såväl som partihandelsbolag har haft 

problem under pandemin visar Electra Gruppen att affärsmodellen 

står stark när vindarna blåser. Att handel med elektronikprodukter 

har fått en extra skjuts genom ökat hemmasittande har gynnat 

koncernen och utsikterna för innevarande år ser inte sämre ut än 

fjolåret.  

Lönsamheten i fokus 

En av Electra Gruppens uttalade strategier är att lönsamhet går före 

tillväxt. Under 72 år har företaget aldrig visat förlust. Under 2020 

ökade omsättningen med 7,5 procent jämfört med året innan. Vår 

konservativa prognos för 2021p-2023p pekar på en årlig 

omsättningstillväxt på 5,5 procent i genomsnitt. Vi ser framför allt tre 

skäl som kan lyfta omsättningstillväxten mer än vi prognosticerar: 

kraftigt ökad tillväxt inom segmentet Logistik & IT, ökad 

butiksexpansion i Electra Retail och ytterligare branschbreddning.  

Electragruppen redovisade en resultattillväxt på ebitda-nivå med 14 

procent under 2020. Lönsamhetstillväxten har skett främst genom 

ökad efterfrågan på elektronikprodukter, ökad kostnadskontroll och 

ett utökat kunderbjudande. Vår prognos för 2021p-2023p pekar på 

en årlig ebitda-tillväxt på 18 procent i genomsnitt.  

Tillväxt genom branschbreddning 

Genom Electras två affärsområden – Electra Retail och Electra 

Logistik & IT – finns goda möjligheter för att bredda koncernens 

universum till andra branscher inom ”allt i hemmet”. 2018 togs det 

första steget in i en ny bransch genom Em home och möjligheterna 

torde vara extra stora under de rådande omständigheterna.  

  

36% årlig vinsttillväxt väntas 
Vinst per aktie prognoser 2019-2023p, kr 

 

Källa: Bolag, Analysguiden 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lönsamhet före tillväxt 
Omsättnings- och ebitdatillväxt 2020–2023p, % 

 

Källa: Bolaget 

Not: 2018 är enl. nya redovisningsregler. 
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Verksamheten 

Electra erbjuder sina kunder affärslösningar inom varuförsörjning 

och treparts logistik med avancerat IT-stöd till fackhandelskedjor 

inom ett flertal kedjekoncept men med tyngdpunkt på hemelektronik. 

Affärs-erbjudandet innefattar marknadsföring, varuförsörjning, IT 

och konceptutveckling summerat till effektiv central kedjedrift. 

Electra disponerar rätten till eller äger namn och koncept för 

kedjorna Elon Ljud & Bild, RingUp, Digitalbutikerna och Em home – 

medan butikerna ägs av lokala entreprenörer.  

Medan moderbolaget Electra Gruppen hanterar strategiska frågor, 

innefattande affärsutveckling, förvärv och finansiering, drivs 

affärsverksamheten genom dotterbolag. Dotterbolaget Electra 

Sweden utvecklar och driver koncept för varuförsörjning och logistik 

inom hemelektronikbranschen. Antalet anställda uppgick till 150 

personer vid utgången av 2020. 

Affärsidé – finansiella mål – strategier 

Electras affärsidé är att utveckla och driva varu- och tjänste-

försäljning, infrastruktur och koncept för handel och logistik i 

Norden. Genom att hitta skalfördelar och effektivitet erbjuda 

kunderna skräddarsydda och flexibla lösningar.  

De finansiella målen är att uppnå en högre tillväxt än jämförbara 

marknader, en rörelsemarginal om lägst 3 procent samt att 

soliditeten skall överstiga 25 procent.  

Electra Gruppens utdelningspolicy är att dela ut lägst hälften av 

bolagets resultat efter skatt, där man beaktar investeringsplaner, 

kassaflöde, likviditet samt finansiella ställning. I genomsnitt har 

bolaget de senaste fem åren delat ut närmare 92 procent av vinsten. 

Bolagets uttalade strategier innefattar följande punkter: 

• Lönsamhet före tillväxt  

• Genom fördjupade samarbeten och aktiva förvärv utveckla 

bolagets kedje- och logistikverksamhet 

• Växa nordiskt genom förvärv, samarbetspartners, 

leverantörer och andra kontakter inom detaljhandel och 

tredjepartslogistik 

• Tillväxt genom branschbreddning inom ”Allt i hemmet” 

• Skapa digital infrastruktur innefattande säkerhet, stabilitet, 

flexibilitet och ekonomisk hållbarhet genom gemensamma 

plattformar 

 

 

 

Solid affärsmodell från ax till limpa 
Flödesschema 

 

 
 

Källa: Electra Gruppen, Analysguiden 

 

Erbjuder kunder en helhetslösning 
Tredjepartslogistik – 3PL  

 

 
 

Källa: Electra Gruppen, Analysguiden 

 

 

ANALYS & BEHOV LÖSNING IMPLEMENTERING RESULTAT ÅTERKOPPLING

FLYG

KUNDLAGER

BÅT 3PL

BUTIK

LASTBIL

LAGERHÅLLNING B2C

PACKNING RETURER



Electra Gruppen  

 

 

Analysguiden 

29 april 2021 

 

4 

 

Tydliga synergieffekter mellan affärsområdena 

Electra är organiserat i två affärsområden – Electra Retail och Electra 

Logistik & IT. De båda affärsområdena har många gemensamma 

beröringspunkter vilket medger fördelar för bolaget där kunder har 

olika behov av support med varuförsörjning, marknadsföring, logistik 

och IT – behov som Electra Gruppen snabbt kan tillgodose. Genom 

den struktur som koncernen är uppbyggd kring och de samlade 

volymerna som hanteras utgör Electra Gruppen en viktig 

samarbetspartner för leverantörer. Även koncernens storlek får ses 

som en attraktionskraft för såväl detaljhandelskedjor som 

leverantörer ur ett konkurrensperspektiv. 

Tillväxt i butiksledet gynnar Electra Retail  

Affärsområdet Electra Retail fokuserar på verksamheter inom detalj-

handelskedjor men även den växande e-handeln, vilket ligger helt rätt 

i tid – inte minst genom den kraftigt ökade e-handelsförsäljningen 

som pandemin skapat. Även business-to-consumer (B2C) är en viktig 

komponent i verksamheten och sker främst genom uppdragsgivare 

inom tredjeparts logistik.  

Butiksinnehavarna äger och driver sina butiker med medlemskap i 

någon av koncepten medan Electra ansvarar för inköp, distribution, 

lagerhållning, marknadsföring, IT och utbildning för kedje-

konceptens medlemmar. 

Elon Ljud & Bild skapades 2019 ur tidigare Audio Video med 

inriktning på hemelektronik, IT och telekom och en ledande aktör 

inom brun- och vitvaror. Vid utgången av 2020 uppgick antalet 

butiker till 130 och under gemensamt namn drivs e-handels-

verksamheten på elon.se. Under 2020 har den gemensamma e-

handelsplattformen ökat kraftigt och fortsatt hög tillväxt väntas 

under 2021 och framåt. Med den pågående pandemin ökade 

omsättningen inom Elon Ljud & Bild med närmare 16 procent under 

2020, jämfört med året innan och 38 nya butiker tillkom under 2020.   

Em home grundades redan 1964 och blev en del av Electra 2018. 

Kedjan består idag av 32 lokala möbelhandlare som tillsammans med 

en ny strategi omprofilerar sitt koncept i nya kanaler där e-handeln 

utgör en ny bas och struktur för logistik. I kamp mot de större 

aktörerna inom möbelhandeln kan nysatsningen, med bland annat e-

handel, bli en konkurrensfördel där Electras goda erfarenheter vad 

gäller logistik och snabba hemleveranser utgör en konkurrensfördel. 

Införandet av det gemensamma datasystemet ”Smart” väntas utgöra 

en god grund för fortsatt tillväxt i kedjan. 

Ringup är med sina 50 försäljningskontor/medlemsbolag Sveriges 

största och äldsta oberoende kedja inom telefoni och IT-lösningar till 

företag. Ringup erbjuder sina kunder skräddarsydda lösningar med 

hårdvara, växelsystem och egenutvecklade tjänster goda 

kommunikationslösningar.  

Verksamheten vilar på två ben 
Affärsområden 

 

 
 

Källa: Electra Gruppen, Analysguiden 

 

Etablerade detaljhandelskedjor 
Electra Retail  

 

 
 

Källa: Electra Gruppen, Analysguiden 

 

 
 
 
 

Electra Retail står för två tredjedelar 

av bolagets omsättning och resultat 
Omsättning och rörelseresultat 2019 och 2020 

 

 
 

Källa: Electra Gruppen, Analysguiden 

 

ELECTRA

ELECTRA ELECTRA

RETAIL LOGISTIK & IT

ELECTRA

RETAIL

Elon L&B E-handel Electra butik

Emhome B2B Electra Support

Ringup Euronics DK Redovisning

Digitalbutikerna

2020 2019 Förändring

Omsättning 1 324,4 1 227,0 7,9%

Rörelseresultat 19,9 14,7 35,4%

Rörelsemarginal 1,5% 1,2%

Andel av omsättning 68% 67%

Andel av resultat 65% 62%

Electra Retail
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Digitalbutikerna är en frivillig kedja och återfinns inom digital-TV på 

den svenska marknaden och har under åren breddat sitt utbud till 

data, telekom och foto. Electra stödjer butikerna i deras inköp, 

logistik och viss marknadsföring. Vid utgången av 2020 ingick cirka 

100 Digitalbutiker i kedjan. 

Electras erfarenheter inom B2B och e-handel blir en allt viktigare 

parameter som både leverantörer och detaljhandelskedjor 

uppmärksammat under senare tid. Kedjor såsom det delägda danska 

bolaget Euronics (45 procent ägarandel), fristående kunder såsom 

Bang&Olufsen, CDON, Apotea, Dustin, Ellos, Elon Norge med fler 

finns på kundlistan.       

Skräddarsydda lösningar genom Electra Logistik & IT 

Electra Logistik & IT erbjuder skräddarsydda lösningar för kunder 

som önskar en partner inom tredjepartslogistik och IT-lösningar. 

Omsättningen utgörs av försäljnings- och hanteringsintäkter och 

innefattar även e-handelslösningar, logistik och lagerhållning. För 

2020 nämns Viasat, Canal Digital, Boxer och Halebop som de största 

kunderna.  

Smart kallas det egenutvecklade butiksdata- och affärssystemet och 

vänder sig till fackhandelskedjor med syfte att minska tid för 

administration och andra frågor kopplade till logistik. Systemet finns 

installerat i ett tiotal kedjor med närmare 200 butiker som användare. 

Smart marknadsför även i Danmark och Norge och Electras mål är att 

vara en nordisk aktör inom segmentet.  

Electra VIP Store erbjuder selektiva leverantörer sina produkter på 

en etablerad e-handelsplats där bolaget bygger sina kunders e-handel 

men även administrerar dessa. Man ansvarar även för logistik och 

fakturering direkt mot slutkund.  

Electra Digital Signage är en egenutvecklad plattform för digital 

kommunikation och marknadsföring, förenklat beskrivet som digital 

skyltning. Syftet är att stärka kundupplevelsen i butik där kedjor kan 

styra information centralt men även anpassa marknadsföringen till 

den lokala butiken. Tjänsten innefattar både hårdvara och mjukvara 

med ett antal externa partners som står för innehåll, drift och 

installation. 

Electra Logistik & IT erbjuder sina kunder affärslösningar även 

anpassade till önskemål såsom, returhantering, ompaketering, 

uppdatering av mjukvara etcetera där Electra tar ett allt större ansvar 

för värdekedjan. Tjänsteportföljen innefattar även Electra 

Redovisning, som hjälper handlare med löpande redovisning, bokslut 

och årsredovisningar – i huvudsak till de kunder som är kopplade till 

affärssystemet Smart. Genom etableringsverktyget Electra Butik kan 

handlare som vill starta upp en eller flera butiker få stöd att komma 

igång och erbjuds även finansieringsmöjligheter genom Electra. 

 

 

 

 

 

 

 

Egenutvecklade IT-lösningar  
Electra Logistik & IT 

 

 
 

Källa: Electra Gruppen, Analysguiden 

 

 

 

 

 

 

 

En tredjedel av omsättning och 

resultat från Electra Logistik & IT 
Omsättning och rörelseresultat 2019 och 2020 

 

 
 

Källa: Electra Gruppen, Analysguiden 

 

 

 

 

ELECTRA

LOGISTIK & IT

3PL Smart VIP Store

Logistik IT Digital Signage

2020 2019 Förändring

Omsättning 633,3 594,6 6,5%

Rörelseresultat 10,8 9,0 20,0%

Rörelsemarginal 1,7% 1,5%

Andel av omsättning 32% 33%

Andel av resultat 35% 38%

Electra Logistik & IT
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Stark inledning på 2021 

Med publiceringen av delårsrapporten för första kvartalet 2021 ser 

resten av året ljust ut, även med våra konservativa prognoser för 

kommande kvartal. Första kvartalet är historiskt sett det svagaste 

kvartalet för Electra – vilket i stort följer de flesta konsument-

varubolagen då konsumtionen under januari och februari är svaga 

jämfört med efterföljande månader. Första kvartalet 2021 bjöd på en 

omsättningstillväxt på närmare 12,5 procent jämfört med 

motsvarande kvartal 2020. Rörelseresultatet under första kvartalet 

2021 fördubblades och vinst per aktie var närmare fyra gånger högre 

än motsvarande period i fjol. Således en överraskande god start på 

året.    

Utfall och prognoser per kvartal 2020 och 2021p  

   

Källa: Electra Gruppen, Analysguiden 

Logistik & IT imponerade omsättningsmässigt 

Electra Retail bjöd på en omsättningstillväxt på 7 procent under årets 

första kvartal, jämfört med motsvarande period i fjol. Årets första 

kvartal visade på ett positivt rörelseresultat – att jämföras med 

fjolårets rörelseresultat som var negativt. 

Electra Logistik & IT stod för kvartalets överraskning sett till 

omsättningen. Omsättningen ökade i segmentet med närmare 25 

procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol, samtidigt som 

rörelseresultatet var marginellt lägre.  

Utveckling per segment 

 

Källa: Electra Gruppen, Analysguiden 

 

Kv. 1 Kv. 2 Kv. 3 Kv. 4 Kv. 1 Kv. 2p Kv. 3p Kv. 4p

Nettoomsättning 420,1 442,8 484,4 610,4 472,1 475,0 518,0 641,0

Handelsvaror -365,9 -389,5 -426,3 -526,0 -414,5 -417,8 -455,9 -550,8

Övriga externa kostnader -29,4 -20,8 -23,9 -45,6 -25,6 -20,3 -21,6 -42,9

Personalkostnader -21,1 -21,3 -19,4 -23,7 -23,8 -23,1 -21,2 -25,8

Res.före avskrivningar (ebitda) 3,7 11,2 14,8 15,1 8,2 13,7 19,3 21,6

Avskrivningar -1,1 -6,6 -5,8 -1,4 -5,5 -8,1 -9,2 -5,3

Resultat från intressebolag -0,7 -0,1 -0,1 1,8 1,0 -0,1 -0,1 1,9

Rörelseresultat (ebit) 1,9 4,5 8,9 15,5 3,8 5,5 10,0 18,2

Finansnetto -0,4 -0,8 0,3 -1,0 0,1 -0,9 0,3 -1,2

Resultat före skatt 1,5 3,7 9,2 14,5 3,9 4,7 10,3 17,0

Skatt -0,7 -0,9 -1,9 -2,8 -0,6 -1,4 -2,3 -3,5

Nettoresultat 0,8 2,8 7,3 11,7 3,3 3,3 8,0 13,52

Vinst per aktie 0,16 0,53 1,40 2,24 0,63 0,63 1,54 2,60

2020 2021p

(Mkr) Omsättning Rörelseresultat Omsättning Rörelseresultat Omsättning Rörelseresultat

Kv. 1 2021 312,1 1,1 160,0 2,7 472,1 3,8

Kv. 1 2020 291,7 -0,9 128,4 2,8 420,1 1,9

Förändring 7,0% 222,2% 24,6% -3,6% 12,4% 100,0%

Electra TotaltElectra Retail Electra Logistik & IT
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Historik, ledning och ägande 

Electra grundades 1949 med bas i Kalmar, där bolaget återfinns än 

idag. Grundaren, Gunnar Lissinger, och hans fem medarbetare 

omsatte redan då 250 000 kronor i den dåvarande 

grossistverksamheten och åtta år senare passerades den första 

miljonen alla år utan att visa förlust. Sonen, Håkan Lissinger, tar över 

rodret 1977 och 1994 bildas Electra Sweden och verksamheten 

omsätter 100 miljoner kronor. Den 1 juni 2009 noteras Electra på 

börsen. Under 72 år har företaget aldrig visat förlust.  

Electra Groups nuvarande VD, Anneli Sjöstedt, har varit kopplad till 

bolaget i närmare 20 år. Från 2002 verkade hon som finansdirektör 

(CFO) i bolaget fram till 2012 då hon tog över som vd (CEO). 

Dessförinnan var hon under sju år finansdirektör på Evox Rifa Group.  

Electra Groups ägarfamilj, inkluderad övriga familjemedlemmar 

utöver Håkan Lissinger, svarar för den största andelen av det totala 

aktieinnehavet. Näst störst ägare är bolaget Originat. Ser vi till den 

s.k. free float, d.v.s. aktier som handlas fritt och som inte kontrolleras 

av huvudägare, beräknas denna till närmare 55 procent – något som 

får anses som en hög andel i jämförelse med många andra bolag och 

positivt ur ett aktieägarperspektiv. Electra Group har endast ett 

aktieslag – B-aktier, vilket innebär att andelen röster och kapital är 

densamma. Motsatsen är A-aktier där antal röster motsvarar 10 

gånger antalet B-aktier.  

 

Källa: Electra Gruppen – årsrapport 2020 

  

Största aktieägarna, %

Håkan Lissinger 20,9%

ORIGINAT AB 10,2%

Avanza Pension 9,8%

Alexander Oker-Blom 5,0%

Malin Lissinger Browall 4,6%

Johanna Lissinger Peitz 4,6%

Spiltan Fonder AB 4,6%

Ålandsbanken AB 2,1%

Jörgen Alvhamn 1,2%

B.A.D. Hemelektronik & Vitvaror AB 0,9%

Övriga aktieägare 36,1%
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Marknaden 

Electra Gruppen är ett nischföretag inom sitt område och har inte 

någon konkurrent med samma uppbyggnad. Konkurrenterna finns 

istället inom de olika segmenten som koncernen verkar i. Några 

noterade bolag återfinns dock inte. Det enda företaget med jämförbar 

storlek är Postnord Strålfors AB som arbetar inom informations-

logistik och omnikanallösningar. Sedan 2006 ägs bolaget av Postnord 

och omsatte drygt 1 miljard kronor år 2019. Förutom eget tryckeri 

erbjuds kunder digitala lösningar såsom e-fakturor B2B, betalning i 

digitala brevlådor, digital signering, arkivskanning etcetera. 

Tredjepartslogistik erbjuds dock inte. Inom tredjepartslösningar 

finns ett stort antal små aktörer på marknaden med omsättning från 

några tusen kronor till ett par miljoner kronor. Gällande lagerhållning 

finns ett flertal fraktbolag som även erbjuder lagerhållning, däribland 

Postnord, DHL, Schenker för att nämna några. Dock är dessa bolag 

mer generella och fraktar all sorts gods.     

Det som urskiljer Electra Gruppen från övriga är erbjudandet om 

helhetslösningar, vilket beskrivits i tidigare avsnitt.  

Med utbud och service kan mindre kedjor växa  

Medan Electra Gruppen inte har någon specifik konkurrent inom sitt 

segment är dock bilden annorlunda vad gäller detaljhandels-

marknaden som de anslutna kedjorna verkar på. I elektronik-

branschen återfinns ett flertal kedjor, såsom NetOnNet, Elgiganten, 

Media Markt, Kjell & Company, Computer Sweden, Dialect med flera. 

Bland elfackhandelskedjor återfinns, förutom Elon, Elkedjan, Elspar, 

Hemmabutikerna etcetera. I möbelhandeln återfinns, förutom Em 

home, aktörer såsom IKEA, Mio, Skinn Gruppens Möbler och Jysk – 

för att nämna några exempel.    

För att lyckas i nämnda branscher krävs helhetslösningar där allt från 

inköp till lagerhållning, leveranser till butiker och slutkonsument 

samordnas. Till detta skall ett väl fungerande IT-system styra flödet 

på ett optimalt sätt. Denna samordning är Electras specialitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spridd konkurrens av bolag som saknar 

helhetslösningar eller specialisering 

 

 

 

 

De anslutna kedjebutikerna verkar på en 

konkurrensutsatt marknad 
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Risker 

Verksamheten är förknippad med ett antal risker som mer eller 

mindre kan påverka omsättning- och resultatutveckling negativt.  

Konkurrens 

Electras kunder verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad. Inom 

detaljhandel med hemelektronik och telekommunikation likväl 

möbelhandeln finns flera fackhandelskedjor som konkurrerar om 

samma eller likvärdiga kunder. Electras kunder, som är butiker som 

tillhör en fackhandelskedja eller är fristående, konkurrerar med såväl 

andra fackhandelskedjor som lågprishandel och fristående handlare. 

Den allt snabbare tillväxten inom e-handeln har genererat nya 

aktörer på marknaden – stora som små. För Electra är det väsentligt 

att de kedjeanslutna och fristående butikerna som bolaget har i sin 

portfölj är framgångsrika ur ett konkurrenshänseende.  

Prispress och varulagerrisker 

Genom ökad konkurrens från både butiksledet och e-handel kan 

prispress för bolagets kunder leda till minskade marknadsandelar och 

därmed påverka koncernens verksamhet och resultat, likväl 

finansiella ställning. Med låga marginaler inom vissa produkt-

kategorier krävs ökade insatser genom marknadsföring, kampanj-

erbjudanden etcetera. Electras varulager innehåller hemelektronik-

produkter och möbler i stora volymer vilka kan orsaka inkuransrisk, 

även om lagerhanteringsrutiner finns på plats 

Kundbortfall 

Marknaderna som Electra kunder verkar på kan emellanåt präglas av 

rörlighet där kedjor och enskilda butiker förvärvas av andra aktörer, 

konkurrenter eller av finansiella institut. Detta kan innebära bortfall 

i omsättning och resultat, även om motsatsen kan gynna företaget. 

Kredithantering, räntehantering och valutarisker 

Verksamheten medför naturligt att varor säljs mot kredit, dock efter 

en fastställd kreditpolicy. Kreditbedömningar genomförs 

kontinuerligt och risker hanteras genom nogsam kreditprövning. 

Kreditgivningen är kopplad till gällande lönsamhetskrav och bolaget 

har historiskt haft låga kreditförluster. Sedan 2014 har Electra ett 

samarbete med kreditförsäkringsbolag. Vid utgången av 2020 fanns 

ett långfristigt lån på 20 miljoner kronor som löper ut under 2021 

men inga korta lån vid årets utgång. Övriga kreditbehov löses genom 

checkkrediträkning.  

Då delar av försäljning och inköp sker i olika valutor kan valuta-

fluktuationer påverka Electras resultat. Likaså kan omräkning av 

utländska intressebolags resultatandelar påverka resultatet. Electras 

valutahantering regleras genom en fastställd valutapolicy.   
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Resultaträkning (Mkr)

2019 2020 2021p 2022p 2023p

Nettoomsättning 1 822 1 958 2 106 2 243 2 389

Handelsvaror -1 594 -1 708 -1 839 -1 950 -2 078

Övriga externa kostnader -95 -112 -110 -118 -125

Personalkostnader -87 -86 -94 -98 -100

Resultat före avskrivningar (ebitda) 46 52 63 77 86

Avskrivningar -19 -22 -28 -31 -33

Resultat från intressebolag -3 1 3 3 4

Rörelseresultat (ebit) 24 31 38 49 57

Finansnetto 1 -2 -2 -2 -2

Resultat före skatt 24 29 36 47 55

Skatt -7 -6 -8 -10 -12

Nettoresultat 18 23 28 37 43

Balansräkning (Mkr)

2019 2020 2021p 2022p 2023p

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 15 14 12 11 14

Materiella anläggningstillgångar 2 4 3 3 4

Nyttjanderättstillgångar 86 70 59 56 70

Finansiella anläggningstillgångar 39 37 31 30 37

Uppskjuten skattefordran 0 0 0 0 0

Summa anläggningstillgångar 142 124 105 100 125

Varulager 189 136 135 144 141

Kundfordringar 236 276 274 291 286

Övriga fordringar 34 8 8 8 8

Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter 13 15 15 16 16

Likvida medel 23 53 52 56 55

Summa omsättningstillgångar 494 488 484 515 505

SUMMA TILLGÅNGAR 636 612 589 615 630

Eget kapital & skulder

2019 2020 2021p 2022p 2023p

Eget kapital 192 202 212 223 234

Övrigt tillskjutet kapital 10 10 10 10 10

Summa eget kapital 202 212 222 233 245

Leasingskulder 68 52 50 53 54

Skulder till kreditinstitut 20 0 0 0 0

Övriga avsättningar 17 17 16 17 18

Uppskjutna skatteskulder 5 5 5 5 5

Summa långfristiga skulder 110 75 72 75 77

Leverantörsskulder 156 190 183 191 195

Checkräkningskredit 40 10 15 15 17

Skuld till kreditinstitut 25 20 15 16 16

Aktuell skatteskuld 1 1 0 0 0

Konvertibler 5 0 0 0 0

Leasingskulder 19 19 18 19 20

Övriga skulder 28 32 31 32 33

Uplupna kostnader & förutbetalda intäkter 51 53 51 53 55

Summa kortfristiga skulder 324 326 313 327 335

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 636 612 589 615 630

Kassaflöden (Mkr)

2019 2020 2021p 2022p 2023p

Rörelseresultat före avskrivningar 46 52 63 77 86

Rörelsekapitalförändring -45 69 -3 -7 -11

Kassaflöde löpande verksamheten 0 121 60 70 75

Investeringar -2 -3 -5 -8 -10

SUMMA FRITT KASSAFLÖDE 3 125 65 78 85
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Disclaimer 

Aktiespararna, www.aktiespararna.se, publicerar analyser om bolag som 

sammanställts med hjälp av källor som bedömts tillförlitliga. Aktiespararna 

kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i 

analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att 

investera i något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som uttrycks 

i analysen är avsedd endast för mottagaren. Analysen är en så kallad 

Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal med 

Aktiespararna. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och 

mot sedvanlig fast ersättning. Aktiespararna har i övrigt inget ekonomiskt 

intresse avseende det som är föremål för denna analys. Aktiespararna har 

rutiner för hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet 

och oberoende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan 

dock inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som 

orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. 

Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar 

och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. 

Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och 

kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en 

indikation för framtida avkastning. 

Analytikern Rolf Karp äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Rolf Karp 

 


