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UPPDRAGSANALYS 

Tredje kvartalet visar på 
en positiv turnaround  
Tredje kvartalet – bättre än förväntat 
Under tredje kvartalet redovisade Malmbergs en marginellt svagare 

omsättningstillväxt än förväntat, vilket låg endast 4 miljoner kronor, 

eller 3 procent, lägre än vi räknat med. På den positiva sidan redo-

visade bolaget ett rörelseresultat som låg 2 miljoner kronor över våra 

förväntningar – detta till trots att bolaget i likhet med många andra 

bolag med produktion i Asien haft leveransutmaningar. Som en viktig 

åtgärd väljer bolaget att öka inköpsvolymerna för att minska risken 

för produktbrist. Vinst per aktien i tredje kvartalet landade på 1,09 

kronor – att jämföras med våra förväntningar på 0,84 kronor.  

På niomånaders basis visar samtliga marknader positivt resultat. Un-

der aktuell niomånadersperiod svarade den svenska marknaden för 

cirka 75 procent av rörelseresultatet, den danska för 20 procent och 

resterande 5 procent Norge och Finland. 

I förlängningen ser vi en fortsatt positiv försäljnings- och resultat-

tillväxt under årets sista kvartal. För 2021p gör vi inga ändringar i 

våra prognoser och inför sista kvartalet förväntar vi oss en omsättning 

på 200 miljoner kronor, motsvarande en tillväxt på drygt 5 procent, 

samt ett rörelseresultat på 21,5 miljoner kronor – att jämföras med 

20 miljoner kronor för motsvarande period 2020. Sett över helåret är 

det sista kvartalet det starkaste och svarar för närmare hälften av 

årets rörelseresultat. 

Fortsatt starkt momentum 
Malmbergs tredje kvartal var ännu ett steg i rätt riktning och stärker 

vår bild av ett bolag har passerat botten. Vi räknar med att 2021 blir 

ett förändringens år där resultatutvecklingen vänder upp. Med en 

stark balansräkning som bas finns goda möjligheter till nysatsningar 

i form av fler butiker och mer offensiv marknadsföring under kom-

mande år. 

Sammantaget ser vi goda förutsättningar att bolaget lever upp till våra 

förväntningar för innevarande år såväl som kommande år. Utifrån 

tredje kvartalets utfall väljer vi därför att inte göra några ändringar på 

våra estimat för innevarande år eller kommande år. Vår riktkurs av-

speglar den positiva trend som Malmbergs befinner sig i och vår rikt-

kurs på ett års sikt är oförändrad vid 85 kronor, vilket motsvarande 

ev/ebitda på 6,5 respektive p/e 15 på vår prognos för 2022p och 

ev/ebitda på 6 respektive p/e 13,5 för 2023p. 
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Malmbergs OMXSPI

kr
Kursutveckling sedan börsintroduktionen

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2020 2021p 2022p 2023p

Omsättning 620 647 673 693

Ebitda resultat 75 90 99 106

Rörelseres. (ebit) 40 54 62 68

Resultat f. skatt 35 51 58 63

Nettoresultat 27 40 46 50

Vinst per aktie 3,40 kr 5,04 kr 5,76 kr 6,26 kr

Utd. per aktie 1,50 kr 2,25 kr 2,50 kr 2,75 kr

Omsättningstillväxt 0,9% 4,3% 4,0% 3,0%

Ebitda marginal 12,1% 13,9% 14,7% 15,3%

Rörelsemarginal 6,4% 8,3% 9,2% 9,8%

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

P/e-tal 19,3 13,0 11,4 10,5

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

EV/omsättning 0,8 0,8 0,7 0,7

Direktavkastning 2,3% 3,4% 3,8% 4,2%
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Investeringstes 

Vinstutvecklingen ser fortsatt ljus ut 
Sett utifrån fjolårets resultatbotten och de åtgärder som vidtagits på 

dotterbolagsnivå under 2018–2020 ser utsikterna avsevärt bättre ut. 

Med en stabil finansiell struktur över åren har även år med svagare 

tillväxt resulterat i en bibehållen god direktavkastning. I dagsläget 

finns inga tecken på att den positiva trend vi redan sett skulle brytas. 

Malmbergs har under de senaste två till tre åren förädlat både sin 

verksamhet och sitt utbud som riktar sig mot den professionella el-

marknaden. I den snabba utvecklingen inom e-handeln ligger Malm-

bergs dessutom långt fram och kan erbjuda sina kunder en helhets-

lösning som torde ge en fortsatt god avkastning för koncernen fram-

över.   

Ökad lageruppbyggnad säkerställer stark efterfrågan 
Historiskt sett är kassaflödet negativt under tredje kvartalet då inves-

teringar görs i lageruppbyggnad inför årets starkaste kvartal, det sista 

kvartalet. Att årets kassaflöde efter tredje kvartalet är mer negativt än 

för motsvarande kvartal i fjol har vi fått en förklaring till, vilket har 

sin grund i större lageruppbyggnad då bolaget vill undvika produkt-

brist likväl de problem som gäller leveranser från Asien. Container-

trafiken, eller snarare bristen, från Asien har redan påverkat flera 

marknader negativt världen över och därför väljer många företag att 

säkerställa sitt utbud av produkter genom större beställningsvolymer 

– och Malmbergs är inget undantag. Vid utgången av tredje kvartalet 

uppgick likvida medel till drygt 70 miljoner kronor (75 miljoner 

kronor i tredje kvartalet 2020) vilket visar att bolaget står stabilt inför 

sista kvartalet. Med en stark balansräkning och stabila kassaflöden 

finns utrymme för fortsatt expansion av butiksledet.  

Förbättrat resultat väntas synas i kursutvecklingen 
Under de senaste fem åren har aktiekursen utvecklats kraftigt nega-

tivt med en kurstopp på 165 kronor i börja av april 2017. Med den 

positiva resultatutvecklingen i tredje kvartalet ser vi en vinsttillväxt i 

rörelseresultatet på hela 35 procent. Således räknar vi med starkt 

resultatet under innevarande år och vi ser ingenting som skulle 

äventyra ett gott resultat även under årets sista kvartal. Resultat-

förbättringar väntas också synas i den framtida kursutvecklingen. För 

perioden 2020-2023p räknar vi med genomsnittlig omsättningstill-

växt per år på 4 procent och en genomsnittlig tillväxt per år i rörelse-

resultatet på hela 20 procent. 

  

24% årlig vinsttillväxt väntas 
Vinst per aktie prognoser 2021p-2023p, kr 

 

Källa: Malmbergs, Analysguiden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortsatt resultattillväxt framgent 
Omsättnings- och ebit-tillväxt 2020-2023p, % 

Källa: Malmbergs, Analysguiden 
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Segmentsredovisning 

Samtliga marknader visar positivt resultat 
Inte allt för förvånande är att den svenska marknaden svarar för den 

största andelen, både försäljningsmässigt och resultatmässigt. Under 

aktuell niomånadersperiod svarade den svenska marknaden för drygt 

75 procent av rörelseresultatet, den danska för knappt 20 procent, 

Norge för 5 procent och Finland, som är bolagets minsta marknad, 

svarade för 1 procent av rörelseresultatet. 

Svenska marknaden visar på fortsatt god utveckling 
Omsättningstillväxten i Malmbergs Sverige har varit lite av en surdeg 

fram till år 2018 men därefter vänt. Även rörelsemarginalen har haft 

en negativ trend de senaste åren. Under det tredje kvartalet 2021 

visade bolaget en försäljningstillväxt på drygt 3 procent med en 

marginalförbättring på hela 1,4 procentenheter, till 6,8 procent (5,4). 

På niomånadersbasis är marginalförbättringen 2,2 procentenheter, 

till 6,2 procent (4,0).     

Malmbergs Sverige 

 

Både omsättningstillväxten och marginalutvecklingen i Malmbergs 

Norge har visat på en negativ utveckling sedan 2017 men 2021 har 

börjat bättre. Omsättningstillväxten har varit negativ de senaste fyra 

åren med fortsatt marginaltapp och koncernledningen vidtog flera 

åtgärder, däribland skedde ett byte av VD i det norska bolaget under 

2020. Vi har tidigare räknat med att den negativa trenden skulle fort-

sätta men kan konstatera att även Norge visar en positiv förändring. 

Under tredjekvartalet ökade omsättningen med närmare 6,5 procent 

och kvartalet visade också en något lägre resultat-försämring jämfört 

med motsvarande period i fjol.  

Malmbergs Norge 

 

Källa: Malmbergs, Analysguiden 

Gällande den danska marknaden har resultatutvecklingen visat på en 

positiv trendförändring, inte minst för 2020. Under 2020 ökade om-

sättningen med 16 procent och en mindre resultatförbättring räknat 

(Mkr) Kv. 3 2021 Kv. 3 2020 9 mån 2021 9 mån 2020 2020

Intäkter 121,1 117,2 366,2 353,1 508,6

Tillväxt 3,3% -3,4% 3,7% -1,1% -0,3%

Rörelseresultat 8,3 6,4 22,8 14,0 31,6

Rörelsemarginal 6,8% 5,4% 6,2% 4,0% 6,2%

(Mkr) Kv. 3 2021 Kv. 3 2020 9 mån 2021 9 mån 2020 2020

Intäkter 25,8 24,3 74,4 78,2 113,8

Tillväxt 6,4% -16,2% -4,8% -12,4% -10,1%

Rörelseresultat -0,2 -0,3 1,6 1,5 2,8

Rörelsemarginal -0,7% -1,2% 2,2% 1,9% 2,5%

 

Sverige svarar för 3/4 av resultatet 
Rörelseresultatet som andel av marknaden 

 

 
 

Källa: Malmbergs, Analysguiden 
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i värde jämfört med året innan. En av åtgärderna som vidtogs för att 

vända trenden var ett VD-byte under 2018. Under tredje kvartalet 

2021 visade Danmark på en stark försäljningsutveckling, med hela 

21,5 procent – trots att fjolårets tredje kvartal redovisade tuffa jäm-

förelsetal (24,3). Resultatmässigt och marginalmässigt var tredje 

kvartalet ett klart lyft jämfört med motsvarande period i fjol. 

Malmbergs Danmark 

 

Källa: Malmbergs, Analysguiden 

Även Malmbergs Finland har haft en tuff utveckling de senaste åren 

både vad gäller omsättningstillväxt och resultatutveckling. Under år-

ets tredje kvartal redovisades också ett fortsatt omsättnings- och 

resultattapp, vilket också reflekteras för niomånadersperioden i sin 

helhet.   

Malmbergs Finland 

 

Källa: Malmbergs, Analysguiden 

Den danska marknaden utmärker sig 
Under årets första nio månader kan vi konstatera att den danska 

marknaden visat på den starkaste utvecklingen, både vad gäller för-

säljning och rörelseresultat. Även om den svenska marknaden visat 

på en modest omsättningstillväxt är resultatet desto mer upplyftande. 

Verksamheterna i Norge och Finland har dock en del arbete framför 

sig för att vända trenden. 

  

Källa: Malmbergs, Analysguiden  

(Mkr) Kv. 3 2021 Kv. 3 2020 9 mån 2021 9 mån 2020 2020

Intäkter 24,0 19,8 67,4 53,5 78,7

Tillväxt 21,5% 24,3% 26,2% 14,0% 17,0%

Rörelseresultat 2,8 1,9 5,3 2,6 3,2

Rörelsemarginal 11,8% 9,8% 7,8% 4,8% 4,1%

(Mkr) Kv. 3 2021 Kv. 3 2020 9 mån 2021 9 mån 2020 2020

Intäkter 6,4 7,4 18,1 20,1 27,8

Tillväxt -14,7% 2,9% -9,8% -1,8% -1,7%

Rörelseresultat 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Rörelsemarginal 1,5% 2,6% 1,9% 2,1% 1,9%

(Mkr) 9 mån 2021 9 mån 2020 Förändring 9 mån 2021 9 mån 2020 Förändring

Sverige 366,2 353,1 3,7% 22,8 14,0 63,0%

Norge 74,4 78,2 -4,8% 1,6 1,5 10,2%

Danmark 67,4 53,5 26,2% 5,3 2,6 105,6%

Finland 18,1 20,1 -9,8% 0,3 0,4 -18,9%

Justering* -82,7 -77,3 -7,0% 2,3 1,4 65,9%

* Koncernjusteringar

Intäkter Rörelseresultat
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Vi räknar med ett gott slut på året 2021 
Malmbergs redovisade överlag ett något bättre utfall för det tredje 

kvartalet än vi förväntat oss. Vi väljer att inte göra några förändringar 

till våra helårsestimat, varvid vi höjer omsättningstillväxten något 

inför sista kvartalet samtidigt som vi sänker våra resultatestimat 

något. Vi räknar med att bolaget kommer att öka lagervolymer över 

tid för att inte hamna i en bristsituation inför kommande år. Detta ger 

i sin tur något högre lagervolymer men å andra sidan medger detta 

fortsatt god försäljning.  

Våra estimat för sista kvartalet liksom helåret 2021 får kanske ses 

som konservativa, även om vi förväntar oss en tydligare vändning i 

Malmbergs verksamheter först under 2022. Trots att vi ser att Malm-

bergs kunder, inte minst de svenska, börjar återgå till mer normala 

förutsättningar kvarstår viss osäkerhet kring utvecklingen av 

leveranssituationen. Vi ser i dagsläget ingen större osäkerhet i kon-

junkturen inför 2022 då den enligt Konjunkturinstitutet väntas vända 

upp – förutsatt att pandemin inte ökar igen och att vaccineringen av 

den svenska befolkningen maximeras. Malmbergs är ett cykliskt 

bolag och beroende av konjunkturutvecklingen. Då Malmbergs 

kunder utgörs av små- och medelstora företag inom elmarknaden 

torde den ökade efterfrågan på hus- och byggmarknaden gynna 

bolaget framgent. Även om vi väntar oss minst två räntejusteringar 

under kommande år (2 x 25 punkter) ser vi inte att detta skulle stoppa 

byggandet då vi bedömer att en effekt kan komma först vid 200 

punkters räntejustering. Således ser vi optimistiskt på Malmbergs 

utveckling inför 2022.    

Prognos Q4 och helåret 2021 

 

Källa: Malmbergs, Analysguiden 

  

Q4 2021p Q4 2020 2021p 2020

Summa intäkter 201,0 190,7 646,8 620,3

Rörelsens kostnader -169,5 -161,7 -557,0 -545,0

Res.före avskrivningar (ebitda) 31,5 29,0 89,9 75,3

Avskrivningar -2,0 -1,7 -6,4 -6,4

Avskrivningar nyttjanderättstillgångar -7,9 -7,2 -29,6 -29,0

Rörelseresultat (ebit) 21,5 20,1 53,9 39,9

Finansnetto -1,6 -1,2 -2,5 -5,0

Resultat före skatt 19,9 18,9 51,4 34,9

Skatt -4,8 -4,2 -11,1 -7,7

Nettoresultat 15,1 14,7 40,3 27,2

Vinst per aktie 1,89 1,84 5,04 3,40

Omsättningstillväxt 5,4% 3,4% 4,3% 0,9%

Ebit-marginal 10,7% 10,5% 8,3% 6,4%

EPS-tillväxt 2,7% 4,5% 48,3% -21,7%
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Resultaträkning (Mkr)
2019 2020 2021p 2022p 2023p

Nettoomsättning 615 620 647 673 693

Handelsvaror -339 -348 -353 -364 -373

Övriga externa kostnader -94 -91 -94 -97 -99

Personalkostnader -103 -107 -110 -113 -115

Resultat före avskrivningar (ebitda) 79 75 90 99 106

Avskrivningar -34 -35 -36 -37 -38

Rörelseresultat (ebit) 46 40 54 62 68

Finansnetto -1 -5 -3 -4 -5

Resultat före skatt 44 35 51 58 63

Skatt -10 -8 -11 -12 -13

Nettoresultat 35 27 40 46 50

Balansräkning (Mkr)
2019 2020 2021p 2022p 2023p

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 6 5 3 3 4

Materiella anläggningstillgångar 39 39 25 24 30

Nyttjanderättstillgångar 142 118 75 72 89

Finansiella anläggningstillgångar 1 2 1 1 1

Uppskjuten skattefordran 1 1 0 0 1

Summa anläggningstillgångar 189 165 105 100 125

Varulager 214 187 213 258 253

Kundfordringar 57 59 67 81 79

Aktuella skattefordringar 3 0 0 0 0

Övriga kortfristiga fordringar 0 6 7 9 8

Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter 3 3 3 4 4

Likvida medel 79 118 135 163 160

Summa omsättningstillgångar 356 373 426 515 505

SUMMA TILLGÅNGAR 545 538 531 615 630

Eget kapital & skulder
2019 2020 2021p 2022p 2023p

Aktiekapital 20 20 20 20 20

Reserver -1 -4 -4 -4 -4

Balanserad vinst 286 313 310 361 370

Summa eget kapital 305 330 326 377 386

Upplåning 2 1 1 1 1

Leasingskulder 109 87 85 99 101

Uppskjutna skatteskulder 1 1 1 1 1

Övriga långfristiga skulder 0 0 0 1 1

Summa långfristiga skulder 113 89 88 102 104

Upplåning 10 8 7 9 9

Leasingskulder 28 28 28 28 28

Leverantörsskulder 50 34 33 43 45

Aktuella skatteskulder 1 3 3 3 3

Övriga kortfristiga skulder 21 26 25 30 30

Uplupna kostnader & förutbetalda intäkter 17 21 20 24 24

Summa kortfristiga skulder 127 119 117 136 139

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 545 538 531 615 630

Kassaflöden (Mkr)
2019 2020 2021p 2022p 2023p

Rörelseresultat före avskrivningar 79 75 90 99 106

Rörelsekapitalförändring -22 3 -4 -5 -2

Kassaflöde löpande verksamheten 57 78 86 94 104

Investeringar -4 -7 -8 -8 -9

SUMMA FRITT KASSAFLÖDE 60 85 93 102 113
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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 
 


