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UPPDRAGSANALYS 

Fortsatt positiv 
lönsamhetsutveckling 
Bättre resultat än väntat trots svagare tillväxttakt 
För andra kvartalet redovisade Electra Gruppen en något svagare 

omsättningstillväxt än förväntat men med ett starkare resultat. 

Resultatet påverkades av en positiv engångseffekt från försäljning av 

aktier i det delägda bolaget, Euronics Danmark, vilket gav ett 

resultattillskott på 2,5 miljoner kronor. Vinst per aktie blev därmed 

1,15 kronor mot förväntade 0,63 kronor för andra kvartalet. 

Resultatmässigt således bättre än vad vi förutsåg med anledning av 

resultattillskottet.  

Av Electra Gruppens två segment presterade Electra Retail en fortsatt 

klar förbättring jämfört med motsvarande period, med en 

omsättningstillväxt på närmare 7,5 procent och ett rörelseresultat 

närmare fem gånger högre än andra kvartalet 2020. Bolagets andra 

segment, Electra Logistik & IT redovisade dock det motsatta utfallet, 

med ett omsättningstapp på 11 procent och ett halverat rörelse-

resultat. En väsentlig förklaring till den svagare försäljningen inom 

Logistik & IT var försäljningsökningen under årets första kvartal som 

uppgick till närmare 25 procent, vilket medfört en dämpande effekt 

på efterfrågan under andra kvartalet.  

Exkluderat engångseffekten var rörelseresultatet under andra 

kvartalet 2021 marginellt bättre än våra estimat. Nettoresultatet, 

inklusive engångseffekten av aktieförsäljningen i det delägda bolaget 

uppgick till 6 miljoner kronor, vilket var 2,7 miljoner kronor högre än 

våra förväntningar.     

Högre vinstutveckling på helåret än tidigare prognos 
Med lägre försäljningsutveckling under andra kvartalet och något 

reducerade antagande för det tredje kvartalet, justerar vi ner vår 

försäljningsprognos för helåret 2021 med 1,7 procent. Samtidigt 

justerar vi upp nettoresultatet med 9 procent, som en följd av den 

positiva engångseffekten under andra kvartalet. Summa summarum 

har bolaget levererat bättre än väntat på resultatraden och vi ser 

fortsatt ljust på andra halvåret.  

Andra halvåret – och inte minst sista kvartalet – är bolagets starkaste 

säsong och vi räknar med en försäljningstillväxt på 5 procent jämfört 

med motsvarande period i fjol. Likaså ser vi en resultatförbättring på 

13 procent på nettoresultatet under andra halvåret. Vår riktkurs på 

ett års sikt på 90 kronor kvarstår.   
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Prognoser & Nyckeltal, mkr

2020 2021p 2022p 2023p

Omsättning 1 958 2 069 2 204 2 347

Ebitda resultat 52 59 76 84

Rörelseres. (ebit) 31 39 49 57

Resultat f. skatt 29 38 47 55

Nettoresultat 23 31 37 43

Vinst per aktie 4,33 kr 5,90 kr 7,02 kr 8,23 kr

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

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

Ebitda marginal 2,7% 2,8% 3,4% 3,6%

Rörelsemarginal 1,6% 1,9% 2,2% 2,4%

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

P/e-tal 14,6 10,7 9,0 7,7

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

EV/omsättning 0,2 0,2 0,2 0,1

Direktavkastning 6,7% 8,3% 10,3% 12,3%
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Investeringstes 

Hög direktavkastning på dagens kurs 
Baserat på dagens kursnivå erbjuds inte bara en hög utdelningsandel 

utan en av marknadens högsta direktavkastning, baserat på våra 

förväntningar om att bolaget fortsätter att dela ut 90 procent av 

vinsten. Under åren 2016-2020 har den genomsnittliga utdelnings-

andelen legat strax över 90 procent och vi ser ingen anledning till att 

detta inte skulle fortsätta. Utifrån våra uppjusterade vinstestimat för 

innevarande år erhålls en direktavkastning på 8,3 procent. Vi 

förväntar oss en stark vinsttillväxt räknat per aktie under 

innevarande år och de två efterföljande åren. 

Lågt värderad aktie  
Värderingsmässigt får anses att Electra Gruppen ligger lågt – sett ur 

perspektivet att bolaget har levererat en nettovinst på närmare 30 

procent 2020 jämfört med året innan och att innevarande år 

estimeras en vinsttillväxt på närmare 40 procent. På dagens kursnivå 

handlas bolaget till motsvarande ev/ebitda på 6 respektive p/e 11 för 

2021p och ev/ebitda på 4,5 respektive p/e 9 för 2022.  

Baserat på vår riktkurs på 90 kronor skulle aktien handlas på 

motsvarande ev/ebitda på 8 respektive p/e 15 för 2021p och 

ev/ebitda på 6,5 respektive p/e 13 för 2022p – vilket vi anser vara en 

mer rimlig värdering utifrån aktuell vinstutveckling.   

Stabila kundsegment 
Electra utvecklar sin verksamhet på en mogen marknad i ett stabilt 

kundsegment, detta i jämförelse med många unga bolag. Bolagets 

affärsmodell bygger på långvariga kundrelationer men även nya 

uppdrag. Bolaget arbetar med två segment, Electra Retail som 

hanterar varuförsörjning av hemelektronikprodukter till butiker 

anslutna till Elon Ljud & Bild, Digitalbutikerna, den danska kedjan 

ElSalg, Ringup samt flera andra e-handlare. Erbjudandet till Electras 

ägda kedjor innefattar även marknadsföring och konceptutveckling åt 

detaljhandelskunder. Electra Logistik & IT hanterar verksamheten 

inom tredjeparts-lösningar samt butiksdatasystemet Smart. Exempel 

på kunder är digital-tv operatörerna Allente och Boxer, 

mobiloperatörerna Halebop och Net1 samt e-handelsföretagen SLG, 

CDON med flera. Båda segmenten redovisade omsättningstillväxt 

under första halvåret 2021 jämfört med motsvarande period i fjol.    

  

God vinstutveckling framgent 
Vinst per aktie prognoser 2019-2023p, kr 

 

Källa: Electra Gruppen, Analysguiden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tillväxt i båda kanalerna under H1 
Omsättningsandel per kundsegment H1 2021 

Källa: Electra Gruppen, Analysguiden 
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Prognosjusteringar 
I nedanstående tabell redovisas de prognosjusteringar som är en 

konsekvens av utfallet under första kvartalet 2021. För innevarande 

år justerar vi ner omsättningstillväxten med 1,7 procent – likaså för 

de två efterföljande åren. Ebitda-resultatet justeras ner med 6,6 

procent för 2021p, 1,7 procent respektive för 2022p och 2023p. 

Nettoresultatet/vinst per aktie justeras däremot upp med 9,2 procent 

för innevarande år men oförändrat jämfört med tidigare estimat för 

de två efterföljande åren. 

Mindre prognosjusteringar 

 
 
Sista halvan av 2021p ser ljus ut  
Omsättningsmässigt svarade andra halvåret 2020 för 55 procent av 

försäljningen men sett till rörelseresultatet svarade andra halvåret 

2020 för hela 77 procent av årets vinst. Vi räknar med motsvarande 

andel på omsättningen för andra halvåret 2021p och 72 procent av 

rörelseresultatet för samma period. 

Andra halvåret – bolagets starkaste 

 

Före Efter % Före Efter % Före Efter %

Omsättning 2 106 2 069 -1,7% 2 243 2 204 -1,7% 2 389 2 347 -1,7%

Ebitda resultat 63 59 -6,6% 77 76 -1,7% 86 84 -1,7%

Rörelseres. (ebit) 38 39 2,7% 49 49 0,0% 57 57 0,0%

Resultat f. skatt 36 38 5,4% 47 47 0,0% 55 55 0,0%

Nettoresultat 28 31 9,2% 37 37 0,0% 43 43 0,0%

Vinst per aktie 5,40 kr 5,90 kr 9,2% 7,02 kr 7,02 kr 0,0% 8,23 kr 8,23 kr 0,0%

Utd. per aktie 5,00 kr 5,25 kr 5,0% 6,50 kr 6,50 kr 0,0% 7,75 kr 7,75 kr 0,0%

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

Ebitda marginal 2,7% 2,8% 3,4% 3,4% 3,6% 3,6%

Rörelsemarginal 1,6% 1,9% 2,2% 2,2% 2,4% 2,4%

2021p 2022p 2023p

H1 H2 2020 H1 H2p 2021p

Nettoomsättning 863 1 095 1 958 919 1 150 2 069

Handelsvaror -755 -952 -1 708 -803 -999 -1 801

Övriga externa kostnader -50 -70 -120 -51 -64 -115

Personalkostnader -42 -43 -86 -47 -47 -94

Resultat före avskrivningar (ebitda) 15 30 45 18 41 59

Avskrivningar -8 -7 -15 -11 -14 -25

Resultat från intressebolag -1 2 1 4 2 6

Rörelseresultat (ebit) 6 24 31 11 28 39

Finansnetto -1 -1 -2 0 -1 -1

Resultat före skatt 5 24 29 11 27 38

Skatt -2 -5 -6 -2 -6 -7

Nettoresultat 4 19 23 9 21 31

EPS 0,69 3,65 4,34 1,78 4,11 5,90

Omsättningstillväxt 7,5% 7,4% 7,5% 6,5% 5,0% 5,7%

Ebit-tillväxt 33,3% 29,1% 30,0% 73,1% 14,9% 27,0%

EPS-tillväxt -3,9% 37,6% 24,6% 157,8% 12,8% 36,0%
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Electra Retail sticker ut under första halvåret 
Under andra kvartalet ökade nettoomsättningen i Electra Retail med 

närmare 7,5 procent samtidigt som rörelseresultatet förbättrades 

markant, jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Även första halvåret 

visade på god tillväxt och resultat i segmentet. 

För Logistik & IT var situationen den omvända. Förklaringen ligger i 

att segmentet hade en stark orderingång under första kvartalet 2021 

vilket resulterade i en mer dämpad efterfrågan under andra kvartalet. 

Tillväxten under första kvartalet ökade med hela 24,6 procent.  

Utveckling per segment 

 

Källa: Electra Gruppen, Analysguiden 

Ser vi på andra halvåret 2021p räknar vi med en något lägre 

tillväxttakt i nettoomsättningen för Electra Retail, jämfört med första 

halvåret 2020 medan Electra Logistik & IT torde visa på en 

återhämtning under motsvarande halvår och därmed bättre 

tillväxttakt. Jämförelsetalen för Logistik & IT segmentet är relativt 

sett lättare att överträffa sett till den svagare tillväxttakten bolaget 

redovisa under andra halvåret 2020 jämfört med andra halvåret 

2019.  

Tidigare, nuvarande och kommande rapporter 
Initieringsanalys – 29 april 2021 

Uppföljningsanalys företagsbesök – 2 juni 2021 

Andra kvartalet 2021 – 25 augusti 2021 

Nästa kvartalsrapport (tredje kvartalet) – 16 november 2021 

 

 

 

Segment Kv. 2 2021 Kv. 2 2020 Halvår 2021 Halvår 2020

Electra Retail

Nettoomsättning 314,0 292,5 626,1 584,2

Förändring 7,4% 4,6% 7,2% 9,4%

Rörelseresultat 5,7 1,2 6,8 0,3

Förändring 375,0% -42,9% 2166,7% -88,9%

Electra Logistik & IT

Nettoomsättning 133,3 150,3 293,3 278,7

Förändring -11,3% 11,9% 5,2% 4,0%

Rörelseresultat 1,6 3,2 4,3 6,0

Förändring -50,0% 255,6% -28,3% 185,7%
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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. 
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