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UPPDRAGSANALYS 

Starkt avslut i bolagets 
sista rapport  
Första kvartalet resultatmässigt klart över förväntan  
Det första kvartalet 2022 är det sista kvartalet Electra Gruppen 

redovisar ett resultat som eget bolag. Från och med andra kvartalet 

ingår Electra som en del av Elon AB. Rörelseresultatet i kvartalet 

uppgick till närmare 13 miljoner kronor, men då redovisas en positiv 

engångseffekt på 7 miljoner kronor. Exkluderat denna engångseffekt 

uppgick rörelseresultatet till 6 miljoner kronor (3,8 miljoner kronor 

under motsvarande kvartal i fjol), vilket var en förbättring med hela 

55 procent mot fjolåret. Orsaken till den positiva engångseffekten är 

en återläggning av tidigare reservationer för tilläggsköpeskilling i 

samband med förvärvet av möbelkedjan Em home. Kravet för att 

tilläggsköpeskilling skulle utbetalas var att vissa parametrar och 

målsättning skulle vara uppnådda inom en bestämd tidsram – så blev 

inte fallet varvid tilläggsköpeskilling uteblev.  

Omsättningsmässigt var dock kvartalet svagt. Under första kvartalet 

redovisade bolaget ett omsättningstapp på närmare 13 procent 

jämfört med motsvarande period i fjol. Som orsak till den svaga 

omsättningstillväxten förklarar bolaget att tillgången till produkter, 

främst inom mobiltelefoni, i kombination med fördröjda leveranser 

minskat utbudet mot kund. Varuförsörjningen från Asien är fortsatt 

utmanande med avseende på komponentbrist av halvledare vilket lett 

till viss nedgång i produktionskapacitet hos bolagets leverantörer.   

Nytt bolag väntas ge positiva synergieffekter 
Samgåendet med Elon Group, under namnet Elon AB, förväntas 

resultera i positiva synergieffekter och en lägre kostnadsmassa. 

Synergieffekterna återfinns främst inom administration, ledning och 

andra överlappande funktioner. Som tidigare nämnts bedömer 

bolagen kostnadsbesparingar på motsvarande 50 miljoner kronor 

under de kommande fem åren. Integrationskostnader och andra 

engångskostnader för genomförandet uppskattas till 25 miljoner 

kronor, utslaget över de två första åren.  Sammantaget ser vi väldigt 

goda möjligheter att det nya bolaget kommer att skapa en mer effektiv 

organisation och därmed utgöra ett hot mot övriga aktörer på 

marknaden inom brun- och vitvaror.  Till dess att färdigt prospekt 

offentliggjorts kring det nya bolaget bygger våra estimat endast på 

Electra Gruppen. Jämfört med vår föregående analys, sista kvartalet 

2022, lämnar vi våra estimat oförändrade. Vi räknar med att 

prospekt, inkluderande pro forma redovisning, kommer att 

offentliggöras under maj eller juni månad. Riktkurs på 75 kronor 

kvarstår.  
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Electra Gruppen OMXSPI

kr
Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nycke lta l,  mkr

20 2 1 2 02 2 p 2 0 23 p 2 02 4 p

Omsättning 1 936 1 949 1 997 2 047

Ebitda resultat 52 54 61 64

Rörelseres. (ebit) 34 42 48 53

Resultat f. skatt 35 40 47 51

Nettoresultat 30 31 36 40

Vinst per aktie 5,67 kr 5,98 kr 7,00 kr 7,62 kr

Utd. per aktie 3,00 kr 3,25 kr 3,50 kr 3,75 kr

Omsättningstillväxt - 1,1% 0,7% 2,5% 2,5%

Ebitda marginal 2,7% 2,8% 3,0% 3,2%

Rörelsemarginal 1,8% 2,2% 2,4% 2,6%

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

P/e- tal 11,0 10,4 8,9 8,2

EV/ebitda 6,6 6,3 5,7 5,4

EV/omsättning 0,2 0,2 0,2 0,2

Direktavkastning 4,8% 5,2% 5,6% 6,0%
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Investeringstes 

Bra start på 2022 
Sett till vinstutvecklingen blev första kvartalet 2022 väldigt starkt. 

Rörelseresultatet på närmare 13 miljoner kronor inkluderade en 

engångseffekt. Även exkluderat den positiva engångseffekten på 7 

miljoner kronor så redovisade bolaget ett imponerande rörelse-

resultat på närmare 6 miljoner kronor vilket skall jämföras med 3,8 

miljoner kronor under motsvarande kvartal i fjol. Nettoresultatet, 

eller vinst per aktie, blev 2,37 kronor mot fjolårets 0,63 kronor. Med 

en ökad osäkerhet kring bolagets påverkan av högre energikostnader, 

transportpriser och leveranstider samt effekter på konsumtionen på 

grund av högre inflation och räntehöjningar väljer vi att lämna våra 

estimat för åren 2022 till 2024 oförändrade.       

Elon AB ersätter Electra Gruppen på börsen 
Den 7 december 2021 meddelades att Electra Gruppen AB, noterat på 

Nasdaq, och Elon Group träffat en överenskommelse om att gå 

samman. Den 20 december samma år godkände Elon Group Holdings 

bolagsstämma samgåendet. Det som återstår är ett godkännande från 

berörda myndigheter samt upprättande av ett prospekt som Finans-

inspektionen skall godkänna. Enligt bolagens ledningar bedöms 

sammanslagningen vara klar före halvårsskiftet 2022 varvid första 

kvartalets rapport blir den sista för Electra Gruppen. Nästa 

rapporttillfälle (andra kvartalet) bedöms redovisas under slutet av 

augusti eller början av september. 

Värderingsresonemang 
Det finns flera metoder att beräkna värdering men det förutsätter att 

information kan tillhandahållas, vilket dessvärre inte är officiellt för 

Elon Group. Kassaflödesmodeller används ofta i samband med 

värdering av bolag. För att genomföra en grundlig värdering av ett 

bolag som fusioneras behövs historiska data för åtminstone de 

senaste tre åren. Då tillgången till denna information är mycket 

begränsad, med avsaknad av Elon Groups resultat och balansräkning 

för 2021, blir det svårare att göra någon grundlig beräkning. En mer 

detaljerad redogörelse väntas i samband med kommande prospekt. 

Således utgör vårt resonemang endast en fingervisning och värderin-

gen får tas med en nypa salt. Electra värderas till närmare 350 

miljoner kronor, baserat på antal aktier och aktuell kurs. Det enkla 

resonemanget vi väljer utgår från Electras bolagsvärde i relation till 

Ebitda på rullande tolv månader, vilket presenterades i pressreleasen 

7 december 2021. I detta underlag redovisades ett Ebitda-resultat på 

58 miljoner kronor för Electra. Med motsvarande resonemang och ett 

Ebitda-resultat på 142 miljoner kronor för Elon Group erhålls ett 

värde på 1 050 miljoner kronor. Det totala värdet skulle med detta 

resonemang värdera det fusionerade bolaget till 1 500 miljoner 

kronor som ett övre tak. Baserat på totalt antal aktier för det nya 

bolaget, som uppgår till 14,86 miljoner aktier, skulle detta motsvara 

en kurs på 101 kronor per aktie som en medelnivå. Vi ser ett dock ett 

spann som sträcker sig från en värdering på 1 250 miljoner kronor, 

(84 kronor per aktie), till en värdering på 1 750 miljoner kronor, (118 

kronor per aktie). Dock bör nämnas att det nya bolaget blir väsentligt 

större vilket minskar den så kallade småbolagsrabatten, vilket i sin 

tur kan motivera en högre värdering. 

18% årlig vinsttillväxt väntas 
Vinst per aktie 2019-2024p för Electra, kr 

 

Källa: Bolag, Analysguiden 

 
 
 
 
 
 
 

Beräknat värde på Elon AB 
Värdering uppskattad till mellan 1,25 och 1,75 mdr kr 

 

Källa: Analysguiden 
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Segmentsredovisning Electra 

Resultatförstärkning för Electra Retail i kvartalet 
Under första kvartalet 2022 påverkades nettoomsättningen i Electra 
Retail negativt med cirka 5,5 procent. Omsättningsmässigt är första 

kvartalet ett av de svagare kvartalen men som inledningsvis nämnts 

så har första kvartalet 2022 påverkats av produktbrist och 

leveransproblem från Asien. Rörelseresultatet i segmentet visade 

dock på en stark utveckling och stärktes från fjolårets 1,1 miljoner 

kronor till 3,8 miljoner kronor under årets första kvartal. Under 

kvartalet svarade segmentet för 72 procent av försäljningen och 64 

procent av resultatet. 

För Logistik & IT redovisades under första kvartalet 2022 en svagare 

utveckling både vad gäller försäljning och rörelseresultatet. Enligt 

bolaget är orsakerna en lägre efterfrågan i kombination med 

bristande produkttillgång inom varuområdet mobiltelefoni. Försälj-

ningen minskade med närmare 27 procent och rörelseresultatet 

minskade med 22 procent – jämfört med motsvarande kvartal i fjol. 

Segmentet utgjorde knappt 30 procent av försäljningen och 36 

procent av resultatet.  

Utveckling per segment 

 

Källa: Electra Gruppen, Analysguiden 

  

Segment Kv. 1 2022 Kv. 1 2021 2021

Electra Retail

Nettoomsättning 295,2 312,1 1 347,8

Förändring -5,4% 7,0% 1,8%

Rörelseresultat 3,8 1,1 24,7

Förändring 245,5% pos. 24,1%

Electra Logistik & IT

Nettoomsättning 116,9 160,0 587,7

Förändring -26,9% 24,6% -7,2%

Rörelseresultat 2,1 2,7 9,5

Förändring -22,2% -3,6% -12,0%
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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 finan-

siella 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 kontinuer-

ligt och risker hanteras genom nogsam kreditprövning. Kreditgiv-

ningen är kopplad till gällande lönsamhetskrav och bolaget har 

historiskt haft låga kreditförluster. Sedan 2014 har Electra ett sam-

arbete 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 ut-

ländska intressebolags resultatandelar påverka resultatet. Electras 

valutahantering regleras genom en fastställd valutapolicy.   
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Resultaträkning (Mkr)
2020 2021 2022p 2023p 2024p

Nettoomsättning 1 958 1 936 1 949 1 997 2 047

Handelsvaror -1 708 -1 683 -1 697 -1 740 -1 782

Övriga externa kostnader -112 -109 -112 -111 -113

Personalkostnader -86 -91 -85 -86 -88

Resultat före avskrivningar (ebitda) 52 52 54 61 64

Avskrivningar -22 -22 -18 -18 -19

Resultat från intressebolag 1 4 5 6 7

Rörelseresultat (ebit) 31 34 42 48 53

Finansnetto -2 1 -2 -2 -2

Resultat före skatt 29 35 40 47 51

Skatt -6 -6 -9 -10 -11

Nettoresultat 23 30 31 36 40

Balansräkning (Mkr)
2020 2021 2022p 2023p 2024p

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 14 11 12 12 14

Materiella anläggningstillgångar 4 3 3 3 4

Nyttjanderättstillgångar 70 53 54 57 65

Finansiella anläggningstillgångar 37 2 2 2 2

Uppskjuten skattefordran 0 0 0 0 0

Summa anläggningstillgångar 124 69 70 75 85

Varulager 136 126 128 130 130

Kundfordringar 276 213 217 221 221

Övriga fordringar 8 9 9 10 10

Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter 15 15 15 16 16

Likvida medel 53 119 121 123 123

Summa omsättningstillgångar 488 482 490 500 500

SUMMA TILLGÅNGAR 612 550 560 575 585

Eget kapital & skulder
2020 2021 2022p 2023p 2024p

Eget kapital 202 207 212 218 223

Övrigt tillskjutet kapital 10 10 10 10 11

Summa eget kapital 212 217 223 228 235

Leasingskulder 52 31 31 32 32

Skulder till kreditinstitut 0 0 0 0 0

Övriga avsättningar 17 13 12 12 12

Uppskjutna skatteskulder 5 5 5 5 5

Summa långfristiga skulder 75 49 48 49 50

Leverantörsskulder 190 166 168 173 175

Checkräkningskredit 10 10 10 17 17

Skuld till kreditinstitut 20 15 15 16 16

Aktuell skatteskuld 1 0 0 0 0

Konvertibler 0 0 0 0 0

Leasingskulder 19 17 15 16 16

Övriga skulder 32 29 30 30 31

Uplupna kostnader & förutbetalda intäkter 53 48 49 50 51

Summa kortfristiga skulder 326 285 290 297 300

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 612 550 560 575 585

Kassaflöden (Mkr)
2020 2021 2022p 2023p 2024p

Rörelseresultat före avskrivningar 52 52 54 61 64

Rörelsekapitalförändring 69 61 56 49 46

Kassaflöde löpande verksamheten 121 113 110 110 110

Investeringar -3 -1 -2 -3 -3

SUMMA FRITT KASSAFLÖDE 125 114 112 113 113
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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 
 


