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Om Genesis IT
Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade affärssystem, tjänster och ITdriftslösningar. Genesis ITs egenutvecklade plattform möjliggör innovativ, tillförlitlig och
kostnadseffektiv IT-hantering.
Bolagets huvudprodukt, iFenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för företag och
kedjestrukturer. iFenix erbjuder förutom affärssystemsfunktioner (ERP), ekonomifunktioner och
beslutstöd även integrerad webb med e-handelslösning, mobilitet och flerföretagsstöd.
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Vår historia
Genesis IT är ett företag med många års samlad erfarenhet av att leverera användarstöd i form av affärs& verksamhetssystem, molntjänster & andra IT-lösningar. Bolaget grundades 1998 som en utav Sveriges
första leverantörer av s.k. ASP-tjänster* (det man nu kallar för molntjänster) och listades på HQ
Techmarket år 2000.
Vi levererade redan i slutet av 90-talet en fjärrskrivbordslösning, World Wide Desktop, som gjorde det
möjligt för användaren att arbeta vid sin skärm utan att behöva ha all datakraft på sin dator lokalt.
Samtidigt utvecklade vi även vårt egna affärssystem Fenix som användes av kunder både inom vitvaru- &
byggbranschen.
Några år senare sprack den s.k. IT-bubblan, vilket även drabbade Genesis IT. I en tid då många bolag
gick under överlevde Genesis IT och fokuserade på att hitta nya lönsamhetsområden. Året är nu runt 2006
och vi lanserar BevakningDirekt, ett för sin tid mycket avancerat system för kameraövervakning som
bl.a. användes av stora aktörer på fastighetsmarknaden.
Under den här perioden tar vi även fram och erbjuder
kompletta helhetsåtaganden inom IT-drift åt olika
aktörer med skilda behov.
Under 2010 listas bolaget på Aktietorget (nuvarande
Spotlight Stock Market) och året därefter påbörjar vi,
i samarbete med en utav våra driftkunder,
utvecklingsarbetet för det som ska bli affärssystemet
iFenix. Den första butiken som använder det nya
systemet driftsätts under 2014.
Med iFenix knyter vi ihop säcken av kunskap som vi samlat på oss under åren.
Ifrån våra serverhallar i Luleå, som för övrigt applåderades av självaste Facebook när de gjorde ett besök
hos oss, levererar vi nu ett kraftfullt användarstöd på distans utan beroende av lokal hårdvara i en
driftmiljö som ärvt hela sin fysiska och logiska struktur från ett av marknadens mest avancerade
övervakningssystem.
* ASP = Application Service Provider
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Om iFenix
Webbaserad realtid
iFenix är det molnbaserad affärssystemet som
från grunden är byggt och helt anpassat för
företag och kedjestrukturer i snabb förändring.
Den heltäckande lösningen bygger på
standardiserade arbets- och informationsflöden
genom företagets samtliga kärnprocesser. Med
iFenix är en webbläsare allt kunden behöver för
att i realtid komma åt all sin affärskritiska
information.

Totalintegrerat
IFenix kombinerar traditionella affärssystemsfunktioner (ERP), ekonomi och beslutstöd, med
funktionalitet som stödjer andra avgörande kärnprocesser som dagens digitalisering kräver, ex. integrerad
webb, avancerad hantering av stora mängder produktdata, PIM, mobilitet och sofistikerat stöd för
flerföretagshantering och kedjestrukturer. Genom att samla fler kärnprocesser i ett system minimerar man
antalet systemleverantörer och
därmed högre löpande kostnader för att anpassa eller underhålla systemen.

Lägre total ägandekostnad
Jämfört med traditionella flersystemlösningar och komplexa integrationer innebär iFenix minskade
kostnader och bättre kontroll av företagets totala ägandekostnad för systemstöd. Konkret innebär ett färre
antal system ett mindre arbete med att information och arbetsflöden är utspridda i flera olika system. Som
exempel kan nämnas att användarna endast behöver utbildas i ett system som dessutom följer samma
logiska processflöden med rätt information i realtid. Det minimerar även risk och tidsåtgång med
manuellt arbete och sammanställning av information mellan olika system. Minimerade kostnader för
såväl hårdvara, löpande underhåll, mjukvara och integrationer är också viktiga aspekter som man måste ta
med i den totala ägandekostnaden, speciellt för växande företag.
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Kunder och affärsmodell
Genesis IT erbjuder en molnbaserad affärssystemssystemlösning, iFenix, som kombinerar traditionella
affärssystemsfunktioner (ERP), ekonomi och beslutstöd, med funktionalitet som stödjer andra avgörande
kärnprocesser som dagens digitalisering kräver, exempelvis integrerad webb, avancerad hantering av
stora mängder produktdata, PIM, mobilitet och sofistikerat stöd för flerföretagshantering och
kedjestrukturer.
Den primära målgruppen är butikskedjor i olika branscher med flera försäljningsställen/butiker,
oberoende av om kedjan är helägd, delägd eller uppbyggt kring en franchisestruktur. Denna marknad
uppskattas till närmare 350 kedjor inom detaljhandel.
Den sekundära målgruppen är små och medelstora fristående handelsföretag inom partihandel/grossist
(B2B) eller detaljhandel (B2C). Denna marknad uppskattas till närmare 25 000 företag.
Generellt har de potentiella kunderna växt ur sina befintliga lösningar eller saknar grundläggande
funktionalitet anpassat för deras verksamhet. Andra faktorer är funktionalitet kopplat mot nya
företagsstrukturer som konsolideringen på marknaden kräver samt den digitaliseringsresa som många
branscher idag upplever. Vidare finns givna skillnader och likheter i behov mellan olika målgrupper.
Exempel är Supply Chain (inköp och lagerhantering) centralt för både butiker, butikskedjor och
handelsföretag medan POS (Point of sale/Kassa), olika betalningslösningar och annan närliggande
funktionalitet uteslutande är aktuellt för butiker med fokus på B2C.
Affärsmodellen är i grunden abonnemangsbaserad sett till omfattning av den totala leveransen,
funktionalitet och användarlicens. Utöver detta finns tilläggstjänster som har en annan
prissättningsmodell. Tilläggstjänster kan vara i) transaktionsbaserade som exempelvis hantering av
digitala dokument eller tolk av skannade pappersfakturor ii) baserade på debiterad tid som exempelvis
kundunika utvecklingsprojekt eller implementation iii) försäljning av hårdvara genom både hyra eller en
engångsdebitering. Då den totala leveransen på flera sätt skiljer sig mellan primär och sekundär målgrupp
så påverkar det även de ingående delarna i affärsmodellen för respektive segment.

För kedjor kan affärsmodellen omfatta












Storlek, sett till både antal användare, antal juridiska bolag och antal butiker/enheter
Centrala funktioner, dvs. vilka funktioner och vilken information/master data ska en central
organisation hantera för butikerna i kedjan
Generell funktionalitet på butiksnivå, dvs. finns det funktionalitet som alla butiker i kedjan ska få
tillgång till oberoende vilket affärssystem butiken lokalt har implementerat
Affärssystemsfunktionalitet på butiksnivå, dvs. vilken funktionalitet ska en butik som lokalt
implementerat iFenix som affärssystem få tillgång till
Import- och exportrutiner av Master Data • Integrationer
Support och utbildning
Implementeringsprocess
Andra funktioner som ex. fullt integrerad webb, App, POS och övrig hårdvara
Löpande transaktioner av digitala dokument, e-postfunktionalitet, dokumenthantering m.m
Förvaltning, löpande projekt och anpassningar
Då både omfattningen och komplexiteten är stor för en kedja kan vi inte kommunicera någon
generell prissättning.
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För fristående företag kan affärsmodellen omfatta










Antal användare och butiker/enheter
Funktioner
Import- och exportrutiner av Master Data
Integrationer
Support och utbildning
Implementeringsprocess
Andra funktioner som ex. fullt integrerad webb, App, POS och övrig hårdvara
Löpande transaktioner av digitala dokument, e-postfunktionalitet, dokumenthantering m.m
Anpassningar
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Styrelsen och verkställande direktören för Genesis-IT AB (publ) med säte i Luleå får härmed avge
årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse
VERKSAMHETEN
Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade affärssystem, tjänster och ITdriftslösningar. Genesis ITs egenutvecklade plattform möjliggör innovativ, tillförlitlig och
kostnadseffektiv IT- hantering.
Bolagets huvudprodukt, iFenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för företag och
kedjestrukturer. iFenix erbjuder förutom affärssystemsfunktioner (ERP), ekonomifunktioner och
beslutstöd även integrerad webb med e-handelslösning, mobilitet och flerföretagsstöd. Sedan januari 2014
har bolaget varit i skarp drift av iFenix.
Bolaget har drygt 1 000 aktieägare och aktierna finns noterade på Spotlight Stock Market marknadsplats.
Genesis IT AB är ett dotterbolag till Stenvalls Trä AB 556138-5393, fr.o.m. 2017-03-30 är Genesis IT
AB moderbolag till S Fastigheter i Luleå AB 559092-4642. Koncernredovisning har således upprättats
från 2017-03-30.
VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN OCH VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Under 3:e kvartalet tecknades ett nytt avtal med XL-BYGG AB, som varit kund sedan lanseringen av
iFenix. Det nya avtalet, som sträcker sig till 31 december 2020, innebär samma omfattning av
leverans men att vissa kundanpassningar sker av prissättningsmodellen med en större rörlig
ersättning som är beroende av antalet anslutna XL-BYGG butiker, antalet användare och andra
kringliggande tjänster.
Under 4:e kvartalet offentliggjordes också en förlängning av det ramavtal vi tecknat med Max
Garden AB. Det nya avtalet, som sträcker sig till 2022, innefattar nu också leverans av iFenix inom
Tvåhjulsmästarna – en av Sveriges största fristående cykelåterförsäljarkedjor. Sedan tidigare
levererar vi iFenix till Max Garden-ägda QC Trädgårdsexperten.

Under 2018 har Genesis IT arbetat fokuserat med paketering av produkt och förstärkning av försäljningsoch marknadsorganisationen i syfte att, bättre hantera både befintliga och potentiella kunder. Genesis IT
har dessutom stärkt sin supportorganisation vid huvudkontoret i Luleå. I takt med en fortsatt hög
utvecklingstakt på produktsidan ökar behoven av tydlig kommunikation och rätt utbildning mot kunder.
Genesis IT kommer under 2019 att fortsätta rekrytera nya medarbetare – till såväl marknad och
försäljning, som test och utveckling.
Vidare har mycket arbete lagts på produktutveckling kring iFenix, där flertal nya funktioner adderats
under året. GDPR, som trädde i kraft under året, krävde också mycket förberedande arbete för att
säkerställa en säker hantering för våra kunder.
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FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT
Då koncernredovisningen påbörjades från och med andra kvartalet 2017 finns inga rättvisande
jämförelsetal till koncernen för helåret att tillgå.
Koncernen
Koncernens omsättning för helåret 2018 uppgick till 88,2 Mkr (72,5). Rörelseresultatet uppgick till 24,5
Mkr (19,0). Rörelsemarginalen uppgick till 27,8 procent (26,2). Resultatet per aktie uppgick till 1,97 kr
(1,50).
Moderbolaget
Moderbolagets omsättning för helåret minskade och uppgick till 88,2 Mkr (96,5). Minskningen är främst
hänförlig till omförhandlat kundavtal samt minskade integrations- och projektintäkter jämfört med 2017.
Rörelseresultatet uppgick till 22,9 Mkr (25,3), främst beroende av lägre intäkter och ökade investeringar i
organisation och marknadsaktiviteter. Trots de ökade investeringarna minskade rörelsemarginalen endast
marginellt och uppgick till 25,9 procent (26,2). Resultatet per aktie uppgick till 1,86 kr (1,51).

LIKVIDITET OCH FINANSIERING
Per den 31 december 2018 uppgick koncernens banktillgodohavanden till 69,1 Mkr (49,5), och
moderbolagets banktillgodohavanden 67,4 Mkr (49,3).
INVESTERINGAR
Koncernens investeringar uppgick till 3,3 Mkr (32,1). Moderbolagets totala investeringar under perioden
uppgick till 1,9 Mkr (3,5) och avsåg investeringar av materiella anläggningstillgångar

AVSKRIVNINGAR
Årets resultat har i koncernen belastats med 4,8 Mkr (8,1) i avskrivningar varav 3,0 Mkr (2,3) avser
avskrivning på inventarier, verktyg och installationer, 0,4 Mkr (4,8) avskrivningar på balanserade utgifter
för utvecklingsarbeten och 1,4 Mkr (1,0) avskrivningar för byggnader och mark. Avskrivningarna är
fördelade på respektive funktion med 3,9 Mkr (7,1) kostnad sålda varor, försäljningskostnader 0,7 Mkr
(0,8) och 0,2 Mkr (0,2) administrationskostnader.
För moderbolaget har årets resultat belastats med 3,3 Mkr (9,3) i avskrivningar varav 2,9 Mkr (2,9) avser
avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, 0,4 Mkr (6,4) avskrivningar på balanserade
utgifter för utvecklingsarbete. Avskrivningarna är fördelade på respektive funktion med 2,4 Mkr (8,4)
kostnad sålda varor, försäljningskostnader 0,7 Mkr (0,7) och 0,2 Mkr (0,2) administrationskostnader.
EGET KAPITAL, AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER
Per den 31 december 2018 uppgick koncernens egna kapital till 114,2 Mkr (99,2), moderbolagets egna
kapital till 107,5 Mkr (93,6) varav 1,0 Mkr (1,0) utgjordes av aktiekapital, 0,5 Mkr (0,5) av reservfond
och 106,0 Mkr (92,2) av fritt eget kapital. Aktiekapitalet är fördelat på 9 959 150 (9 959 150) aktier med
ett kvotvärde om 0,1 kr. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i
bolaget.
Koncernens soliditet uppgick per den 31 december 2018 till 89,5 procent (86,2) och moderbolagets
soliditet till 89,9 procent (86,6).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
 Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång
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ÖVRIGT
ANSTÄLLDA
Medelantalet anställda i koncernen och moderbolaget uppgick till 33 (37) personer. Per den 31 december
2018 hade bolaget 36 (42) anställda varav 6 (7) var kvinnor.
AKTIEN
Aktiekursen per 2018-12-31 uppgick till 16,35 kr (24,40).
ÄGARSTRUKTUR
Per den 31 december 2018 hade Genesis två ägare som innehade aktier motsvarande fem procent eller
mer av röste- och kapitalandelen i bolaget. Per den 31 december 2018 hade Genesis drygt 1 000
aktieägare*. Nedan är en sammanställning på de största aktieägarna. Bolagets aktie är sedan den 11
oktober 2010 upptagen till handel på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget) under kortnamnet
GENE.
*Exkl. innehav i enbart kapitalförsäkringar samt utländska depåkunder; siffran uppdateras kvartalsvis via
Spotlight Stock Market.
Liten avvikelse kan förekomma från exakta antalet.

Aktieägare
Stenvalls Trä AB
XL-BYGG AB
Övriga aktieägare
Totalt

Totalt antal aktier
6 073 966
1 270 306
2 614 878
9 959 150

Andel Röster (%)
60,99%
12,76%
26,25%
100,00%

Andel Kapital (%)
60,99%
12,76%
26,25%
100,00%
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Företaget har sitt säte i LULEÅ.

Flerårsöversikt (tkr)
2018
Koncernen
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Vinst per aktie, 1/100 kr
Avkastning på eget kap. (%)
Avkastning på sysselsatt kapital %
Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)
Balansomslutning
Antal anställda

88 154
25 292
197
22
21
90
653
127 544
33

2017
(9 mån)
72 484
19 003
150
19
17
86
447
115 085
37

2018
Moderbolaget
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Vinst per aktie, 1/100 kr
Avkastning på eget kap. (%)
Avkastning på sysselsatt kapital %
Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)
Balansomslutning
Antal anställda

88 154
23 966
186
24
20
90
951
125 242
33

2017

2016

2015

96 489
26 041
151
33
28
82
676
114 039
37

82 116
23 414
192
47
37
80
410
73 749
31

59 930
9 044
73
25
19
77
275
52 712
33

2013/14
(16 mån)
57 385
7 155
64
25
25
81
213
40 915
30
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Förändring av eget kapital
Koncernen
Eget kapital 2018-01-01
Aktieutdelning
Årets resultat
Belopp vid årets utgång
2018-12-31

Moderbolaget
Belopp vid årets
ingång 2018-01-01
Disposition enligt
beslut av årsstämma:
Utdelning
Årets resultat
Belopp vid årets
utgång 2018-12-31

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet
kapital

Annat eget kapital
inkl. årets resultat

Totalt

995 915

25 345 504

72 860 269
-4 680 800
19 659 145

99 201 688
-4 680 800
19 659 145

995 915

25 345 504

87 838 614

114 180 032

Aktiekapital

Reservfond

Överkursfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

995 915

465 041

24 880 463

52 192 169

15 072 056

93 605 644

15 072 056
-4 680 800

-15 072 056
18 561 879

0
-4 680 800
18 561 879

18 561 879

107 486 723

995 915

465 041

24 880 463

62 583 425

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets vinst

disponeras så att
till aktieägare utdelas 0,54 kronor per aktie
i ny räkning överföres

62 583 425
18 561 879
81 145 304

5 377 941
75 767 363
81 145 304

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen
Den föreslagna utdelningen till aktieägarna reducerar bolagets soliditet till 85,6 procent och koncernens
soliditet till 86,1 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet fortsatt
bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms kunna upprätthållas på
en likaledes betryggande nivå.
Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget, och övriga i koncernen
ingående bolag, från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga
investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17
kap 3 § 2-3 st (försiktighetsregeln).
Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.
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Koncernens
Resultaträkning

Not

2018-01-01
-2018-12-31

2017-03-30
-2017-12-31

Nettoomsättning
Kostnad sålda varor
Bruttoresultat

2

88 154 110
-44 380 239
43 773 871

72 484 387
-38 961 939
33 522 448

-16 272 094
-3 193 525
180 000

-12 211 696
-2 442 339
135 000

24 488 253

19 003 413

9

825 205
-21 360
803 845
25 292 098

211 051
-13 181
197 870
19 201 283

10

-5 632 953
19 659 145
19 659 145

-4 268 909
14 932 374
14 932 374

Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

3
2, 4, 5, 6,
7, 8

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat
Hänförligt till moderföretagets aktieägare
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Balansräkning
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Not

2018-12-31

2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings- och
utvecklingsarbeten och liknande arbeten

12

0

379 202

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer

13
14
15

43 450 759
440 614
4 850 807
48 742 180

43 773 859
497 134
5 580 053
49 851 046

16

5 000
48 747 180

5 000
50 235 248

450 266

468 787

5 282 626
1 675 023
66 304
128 907
2 056 626
9 659 752

9 759 508
1 567 663
0
45 015
3 539 588
14 911 774

69 136 924
78 796 676

49 469 269
64 849 830

127 543 856

115 085 078

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

17

18

Genesis-IT AB (publ)
Org.nr 556552-1670

Koncernens
Balansräkning

14 (39)

Not

2018-12-31

2017-12-31

995 915
25 345 504
87 838 614

995 915
25 345 504
72 860 269

114 180 032

99 201 688

114 180 032

99 201 688

1 299 245

1 477 804

5 003 112
0
1 896 705
5 164 761
12 064 578

4 144 932
2 549 338
1 986 493
5 724 823
14 405 586

127 543 856

115 085 078

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderföretagets
aktieägare
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderföretagets
aktieägare
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11

20
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2018-01-01
-2018-12-31

2017-03-30
-2017-12-31

25 292 098
4 777 609
-8 751 756

19 201 283
8 089 809
-6 727 718

21 317 951

20 563 374

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager och pågående arbeten
Förändring kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

18 521
4 117 304
3 800 731
857 865
-2 474 377
27 637 995

148 436
-9 170 087
43 068 467
-766 083
1 850 943
55 695 050

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-3 289 541
-3 289 541

-46 392 899
-46 392 899

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0
-4 680 800
-4 680 800

19 790 378
0
19 790 378

Årets kassaflöde

19 667 654

29 092 529

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

49 469 270
69 136 924

20 376 739
49 469 268

Koncernens
Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Not
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Not

Moderbolagets
Resultaträkning
Nettoomsättning
Kostnad sålda varor och tjänster
Bruttoresultat

2

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

88 154 110
-45 941 084
42 213 026

96 489 101
-51 876 141
44 612 960

-16 271 269
-3 255 222
180 000
-19 346 491
22 866 535

-16 256 268
-3 251 435
180 000
-19 327 703
25 285 257

Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter

3

Rörelseresultat

2, 4, 5, 6, 7, 8

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

9

1 121 267
-21 361
1 099 906
23 966 441

768 553
-13 181
755 372
26 040 629

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

22

0
23 966 441

-6 607 574
19 433 055

Skatt på årets resultat
Årets resultat

10

-5 404 562
18 561 879

-4 360 999
15 072 056

Resultat efter finansiella poster
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Not

2018-12-31

2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

12

0

379 202

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer

14
15

440 614
4 054 718
4 495 332

497 134
4 968 914
5 466 048

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav

23, 24
16

14 281 680
5 000
14 286 680
18 782 012

14 281 680
5 000
14 286 680
20 131 930

450 266

468 787

5 282 626
30 955 806
291 127
50 190
2 045 163
38 624 912

9 759 508
30 848 446
0
8 111
3 539 588
44 155 653

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

67 384 464
106 459 642

49 282 190
93 906 630

SUMMA TILLGÅNGAR

125 241 654

114 038 560

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

17

18
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Not

2018-12-31

2017-12-31

995 915
465 041
1 460 956

995 915
465 041
1 460 956

24 880 463
62 583 425
18 561 879
106 025 767
107 486 723

24 880 463
52 192 170
15 072 056
92 144 689
93 605 645

6 607 574

6 607 574

4 433 388
0
1 549 208
5 164 761
11 147 357

3 954 527
2 527 134
1 986 493
5 357 187
13 825 341

125 241 654

114 038 560

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

19

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

26

20
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2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

23 966 441
3 256 203
-8 695 381

26 040 629
9 311 797
-6 657 719

18 527 263

28 694 707

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbete
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

18 521
4 369 522
1 924 904
478 861
-629 712
24 689 359

16 194
-10 050 131
-4 529 134
1 020 836
894 507
16 046 980

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 906 285
0
-1 906 285

-3 452 736
-14 281 680
-17 734 416

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0
-4 680 800
-4 680 800

19 790 378
0
19 790 378

Årets kassaflöde

18 102 274

18 102 942

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

49 282 190
67 384 464

31 179 249
49 282 190

Moderbolagets
Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

Not
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Koncernens redovisnings- och värderingsprinciper
Genesis IT ABs årsredovisning och koncernredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.1
Koncernredovisning
Genesis IT AB upprättar koncernredovisning. Företag där Genesis IT AB innehar majoriteten av rösterna
på bolagsstämman och företag där Genesis IT AB genom avtal har ett bestämmande inflytande
klassificeras som dotterföretag och konsolideras i koncernredovisningen (se not 23). Uppgifter om
koncernföretag finns i noten om finansiella anläggningstillgångar. Dotterföretagen inkluderas i
koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De
exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det
bestämmande inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder värderas inledningsvis till verkliga
värden vid förvärvstidpunkten. Minoritetens andel av de förvärvade nettotillgångarna värderas till verkligt
värde. Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan de förvärvade identifierbara nettotillgångarna vid
förvärvstillfället och anskaffningsvärdet inklusive värdet av minoritetsintresset, och värderas initialt till
anskaffningsvärdet.
Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.
Rapportering för verksamhetsgrenar och geografiska marknader
Koncernens verksamhetsgrenar utgörs av licens och serviceavtal, vidareförsäljning av hårdvara samt
konsultarvoden. Koncernens verksamhet äger rum till största delen i Sverige
Intäkter
Varor
Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från säljare till köpare i enlighet
med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.
Tjänsteuppdrag
För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag
som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.
Andra typer av intäkter
Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektivräntemetoden
Utdelning redovisas när rätten att erhålla utdelningen är säkerställd.
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Leasingavtal
Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker som är hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt
kvarstår hos leasegivaren, klassificeras som operationell leasing. Betalningar, inklusive en första förhöjd
hyra, enligt dessa avtal redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.
Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro,
sjukvård och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal
eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.
Ersättningar efter avslutad anställning
I Genesis IT ABs koncernföretag förekommer avgiftsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer
betalar företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon legal eller informell
förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande.
Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas pensionsberättigande tjänster
utförts.
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår då något företag inom koncernen beslutar att avsluta en anställning före
den normala tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudande om
frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida
ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell förpliktelse
att lämna sådan ersättning. Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som
skulle krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.
Låneutgifter
Inga låneutgifter aktiveras vid utveckling av anläggningstillgångar.
Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna
skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.
Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig till investeringar i dotterföretag
redovisas inte i koncernredovisningen då moderföretaget i samtliga fall kan styra tidpunkten för återföring
av de temporära skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att en återföring sker inom överskådlig
framtid.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida
beskattning.
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är
hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även
skatteeffekten i eget kapital.
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Immateriella tillgångar.
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar.
Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden. Avskrivningstiden för internt upparbetade
immateriella anläggningstillgångar uppgår till fem år. Avskrivningarna ingår i resultaträkningens post
Kostnad för sålda varor.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till
anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid
anskaffningstidpunkten.
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som
Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När
tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.
Avskrivningarna ingår i resultaträkningens poster Kostnad för sålda varor, Försäljningskostnader och
Administrationskostnader. Koncernens mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär
avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Kontorsbyggnader
Stommar
Fasader, yttertak, fönster
Sprinkler, ledningssystem
Övrigt
Industribyggnader
Stommar, fasader, yttertak
Sprinkler, ledningssystem
Övrigt
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

25-50 år
20-25 år
20 år
20 år
25-50 år
20-25 år
20 år
3-10 år
3-10 år

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov.
Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till
återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där
det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än
goodwill, som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.
I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar i den funktion där
tillgången nyttjas.
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Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och
övriga fordringar, leverantörsskulder, skulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när bolaget blir
part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har
löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade
med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar som
är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid överstigande 12
månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i
resultaträkningen.
Leverantörsskulder
Kortfristiga leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFU). I anskaffningsvärdet
ingår alla utgifter som är direkt hänförliga till anskaffningen av varorna.
Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten, med avdrag för
beräknade försäljningskostnader.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker
och andra kreditinstitut som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från
anskaffningstidpunkten.
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Moderföretagets redovisnings- och värderingsprinciper
Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i moderföretaget som i koncernen, förutom i de
fall som anges nedan.
Intäkter
För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag
som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.
Leasing
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett
om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över
leasingperioden.
Företagets uthyrning av kontorslokaler klassificeras som operationell leasing. Leasingintäkterna redovisas
linjärt under leasingperioden.
Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. Koncernbidrag som lämnas till ett dotterföretag
redovisas dock som en ökning av andelens redovisade värde.
Aktier och andelar i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt
förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de
lämnas. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.
Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av nettoförsäljningsvärdet och 97 % av anskaffningsvärdet, enligt
inkomstskattelagens bestämmelser.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med årsredovisningslagens indelning.
Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld
som är hänförlig till reserverna.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till
balansomslutningen.
Kassalikviditet
Likvida omsättningstillgångar, med beaktande av outnyttjad checkräkningskredit, i förhållande till
kortfristiga skulder.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till genomsnittet av eget kapital och obeskattade reserver
(med avdrag för uppskjuten skatt) vid ingången respektive utgången av respektive år.
Avkastning på sysselsatt kapital
Rörelseresultat plus ränteintäkter i förhållande till genomsnittet av sysselsatt kapital vid ingången
respektive utgången av respektive år. (Sysselsatt kapital: balansomslutning reducerad med icke
räntebärande skulder).
Vinst per aktie
Periodens vinst dividerat med antalet aktier.
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning
Koncernen

Nettoomsättningen per rörelsegren
Licens och serviceavtal
Vidareförsäljning av hårdvara
Konsultarvoden

Nettoomsättningen per geografisk marknad
Sverige
Övriga Norden

2018-01-01
2018-12-31

2017-03-30
2017-12-31

83 195 000
1 378 010
3 581 100
88 154 110

68 431 293
1 648 833
2 404 261
72 484 387

88 037 387
116 723
88 154 110

72 484 387
0
72 484 387

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

83 195 000
1 378 010
3 581 100
88 154 110

91 008 438
2 309 820
3 170 843
96 489 101

88 037 387
116 723
88 154 110

96 489 101
0
96 489 101

2018-01-01
2018-12-31

2017-03-30
2017-12-31

180 000

135 000

180 000

135 000

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

180 000
180 000

180 000
180 000

Moderbolaget

Nettoomsättningen per rörelsegren
Licens och serviceavtal
Vidareförsäljning av hårdvara
Konsultarvoden

Nettoomsättningen per geografisk marknad
Sverige
Övriga Norden

Not 3 Övriga rörelseintäkter
Koncernen

Hyresintäkter

Moderbolaget

Hyresintäkter

Genesis-IT AB (publ)
Org.nr 556552-1670
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Not 4 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Koncernen

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i
koncernen
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i
koncernen

2018-01-01
2018-12-31

2017-03-30
2017-12-31

2%

2,00 %

10 %

9,00 %

Moderbolaget

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i
koncernen
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i
koncernen

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

12 %

10,00 %

10 %

9,00 %

Genesis-IT AB (publ)
Org.nr 556552-1670
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Not 5 Ersättning till ledande befattningshavare
Moderbolaget och Koncernen.
Verkställande direktören och styrelseledamöterna har i löner och ersättningar för bokslutsåret 2018
erhållit 5 610 TSEK (5 334 TSEK) avseende deras anställning i bolaget.
Pensionsavtal
Bolaget har pensionsåtaganden gentemot verkställande direktören och övriga anställda motsvarande
allmän pensionsplan. Bolaget fullgör åtagandena genom löpande betalningar av försäkringspremier.
Uppsägningsvillkor
Uppsägningstiden från bolaget sida gentemot verkställande direktören är 24 månader och övriga ledande
befattningshavare är 3-6 månader. Under uppsägningstiden utgår full lön och övriga avtalade förmåner.

-Styrelsens ordförande Anna Flink
-Styrelseledamot/VD Tommy Flink
-Styrelseledamot/Affärsutveckling Mikael Hjorth
-Styrelsesuppleant/Marknadschef Patrik Liljegren
Styrelseledamot Bert Larsson
Styrelseledamot Rick Abrahamsson
Summa

Grundlön/
Arvoden

Övriga
förmåner

Pensionspremier

Summa

380
(390)
2 749
(2 486)
621
(612)
882
(846)
50
(50)
42
(50)
4 724
(4 434)

9
(0)
204
(188)
61
(102)
8
(0)
282
(290)

467
(468)
0
(0)
137
(142)
604
(610)

389
(390)
3 420
(2 614)
621
(612)
1 080
(1 090) 50
(50) 50
(50)
5 610
(5 334)

Föregående års ersättningar redovisas inom parantes.

Not 6 Leasingavtal
Koncernen
Ingångna leasingavtal omfattar till all väsentlighet kostnad för lokalhyror samt hyror av
produktionsutrustning.
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 6 248 117 kronor (4 144 611), varav största
delen avser lokalhyror 4 849 830 (3 165 505).
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år

2018-01-01
2018-12-31

2017-03-30
2017-12-31

7 006 823
19 305 348
14 400 000
40 712 171

5 770 819
17 807 857
18 000 000
41 578 676

Genesis-IT AB (publ)
Org.nr 556552-1670
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Moderbolaget
Ingångna leasingavtal omfattar till all väsentlighet kostnad för lokalhyror samt hyror av
produktionsutrustning.
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 6 248 117 kronor (5 526 148), ), varav största
delen avser lokalhyror 4 849 830 (4 220 672).
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

7 006 823
19 305 348
14 400 000
40 712 171

5 770 819
17 807 857
18 000 000
41 578 676

Not 7 Arvode till revisorer
Koncernen
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag
Övriga tjänster

2018-01-01
2018-12-31

2017-03-30
2017-12-31

98 865
67 150
166 015

69 540
76 481
146 021

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

83 865
67 150
151 015

92 720
97 765
190 485

Moderbolaget
.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag
Övriga tjänster

Genesis-IT AB (publ)
Org.nr 556552-1670
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Not 8 Anställda och personalkostnader
Koncernen

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor
Andel män

2018-01-01
2018-12-31

2017-03-30
2017-12-31

5
28
33

7
30
37

5 007 398
14 497 513
19 504 911

2 929 800
14 260 147
17 189 947

604 102
1 703 278
6 639 887
8 947 267

457 500
938 434
5 445 860
6 841 794

28 452 178

24 031 741

17 %
83 %

17 %
83 %

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

5
28
33

7
30
37

5 007 398
14 497 513
19 504 911

4 724 400
16 240 692
20 147 092

604 102
1 703 278
6 639 887
8 947 267

610 000
1 251 245
6 851 206
8 712 451

Moderbolaget

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Genesis-IT AB (publ)
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Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

28 452 178

28 859 543

2018-01-01
2018-12-31

2017-03-30
2017-12-31

825 205
825 205

211 051
211 051

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

1 121 267
0
1 121 267

767 854
699
768 553

2018-01-01
2018-12-31

2017-03-30
2017-12-31

-5 811 512

-3 180 879

178 559
-5 632 953

-1 088 030
-4 268 909

Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen

Övriga ränteintäkter

Moderbolaget

Ränteintäkter från koncernföretag
Övriga ränteintäkter

Not 10 Aktuell och uppskjuten skatt
Koncernen

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära
skillnader
Totalt redovisad skatt
Avstämning av effektiv skatt

Procent
Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Uppskjuten skatt
Skillnad mellan skattemässiga
avskrivningar
Redovisad effektiv skatt

22,00

22,27

2018-01-01
2018-12-31
Belopp
25 292 098
-5 564 262
-108 244
-23 787
178 559
-115 219
-5 632 953

Procent

22,00

22,23

2017-03-30
2017-12-31
Belopp
19 201 283
-4 224 282
-21 614

-23 013
-4 268 909

Genesis-IT AB (publ)
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Moderbolaget

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Totalt redovisad skatt

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

-5 404 562
-5 404 562

-4 360 999
-4 360 999

Avstämning av effektiv skatt
2018-01-01
2018-12-31
Procent

Belopp
23 966 441

Procent

Belopp
19 433 055

22,00

-5 272 617
-108 158

22,00

-4 275 272
-85 867
140

22,44

-4 360 999

Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Övrigt
Redovisad effektiv skatt

2017-01-01
2017-12-31

22,55

-23 787
-5 404 562

Not 11 Uppskjuten skatt på temporära skillnader
Koncernen
2018-12-31

Uppskjuten skatt
andel av
obeskattade reserver
Temporära
skillnader mellan
planmässigt och
skattemässigt
restvärde byggnader

2018-12-31

2017-12-31

Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skattefordran

1 477 804

1 477 804

-178 559
1 299 245

1 477 804
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Not 12 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Koncernen

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

2018-12-31

2017-12-31

23 253 630
23 253 630

23 253 630
23 253 630

-22 874 428
-379 202
-23 253 630

-18 105 236
-4 769 192
-22 874 428

0

379 202

379 202
379 202

4 769 192
4 769 192

2018-12-31

2017-12-31

23 253 630
23 253 630

23 253 630
23 253 630

-22 874 428
-379 202
-23 253 630

-16 515 502
-6 358 926
-22 874 428

0

379 202

379 202
379 202

6 358 926
6 358 926

Avskrivningar fördelade per funktion
Kostnad sålda varor
Summa avskrivningar

Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
Avskrivningar fördelade per funktion
Kostnad sålda varor
Summa avskrivningar

Genesis-IT AB (publ)
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Not 13 Byggnader och mark
Koncernen
2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

44 817 074
1 099 873
45 916 947

0
44 817 074
44 817 074

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 043 215
-1 422 973
-2 466 188

0
-1 043 215
-1 043 215

Utgående redovisat värde

43 450 759

43 773 859

1 422 973
0
0
1 422 973

730 251
260 803
52 161
1 043 215

Avskrivningar fördelade per funktion
Fastighetskostnader
Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Summa avskrivningar

Genesis-IT AB (publ)
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Not 14 Förbättringsutgifter på annans fastighet
Koncernen

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

2018-12-31

2017-12-31

565 200
0
565 200

325 200
240 000
565 200

-68 066
-56 520
-124 586

-25 594
-42 472
-68 066

440 614

497 134

39 564
14 130
2 826
56 520

29 730
10 618
2 124
42 472

2018-12-31

2017-12-31

565 200
0
565 200

325 200
240 000
565 200

-68 066
-56 520
-124 586

-17 332
-50 734
-68 066

440 614

497 134

39 564
14 130
2 826
56 520

35 514
12 863
2 357
50 734

Avskrivningar fördelade per funktion
Kostnad sålda varor
Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Summa avskrivningar

Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
Avskrivningar fördelade per funktion
Kostnad sålda varor
Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Summa avskrivningar
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Not 15 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

2018-12-31

2017-12-31

24 184 635
2 189 668
26 374 303

20 331 241
3 853 394
24 184 635

-18 604 582
-2 918 914
-21 523 496

-16 369 650
-2 234 932
-18 604 582

4 850 807

5 580 053

2 070 801
705 120
142 993
2 918 914

1 564 452
558 733
111 747
2 234 932

2018-12-31

2017-12-31

23 543 977
1 906 285
23 450 262

20 331 241
3 212 736
23 543 977

-18 575 063
-2 820 481
-21 395 544

-15 672 926
-2 902 137
-18 575 063

4 054 718

4 968 914

1 974 337
705 120
141 024
2 820 481

2 031 496
725 534
145 107
2 902 137

Avskrivningar fördelade per funktion
Kostnad sålda varor
Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Summa avskrivningar

Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
Avskrivningar fördelade per funktion
Kostnad sålda varor
Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Summa avskrivningar

Genesis-IT AB (publ)
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Not 16 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Koncernen
2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

5 000
5 000

5 000
5 000

Utgående redovisat värde

5 000

5 000

2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

5 000
5 000

5 000
5 000

Utgående redovisat värde

5 000

5 000

2018-12-31

2017-12-31

0
2 056 626
2 056 626

400 513
3 139 075
3 539 588

2018-12-31

2017-12-31

527 873
1 517 290
2 045 163

400 513
3 139 075
3 539 588

Moderbolaget

Not 17 Fordringar och skulder hos koncernföretag
Koncernen
Övriga koncernfordringar uppgår till KSEK 1 675 (1 567).
Övriga koncernfordringar avser Stenvalls Trä koncernen.

Moderbolaget
Fordran på dotterbolag S Fastigheter i Luleå AB KSEK 29 281 (29 281).
Övriga koncernfordringar uppgår till KSEK 1 675 (1 567).
Övriga koncernfordringar avser Stenvalls Trä koncernen.

Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen

Upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader

Moderbolaget

Upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader

Genesis-IT AB (publ)
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Not 19 Antal aktier och kvotvärde
Moderbolaget
Namn
Antal A-Aktier

Antal
aktier
9 959 150
9 959 150

Kvotvärde
0,1

2018-12-31

2017-12-31

3 725 326
1 439 435
0
5 164 761

3 873 636
1 483 551
367 636
5 724 823

2018-12-31

2017-12-31

3 725 326
1 439 435
5 164 761

3 873 636
1 483 551
5 357 187

2018-12-31

2017-12-31

4 777 609
4 777 609

8 089 809
8 089 809

2018-12-31

2017-12-31

3 256 203
3 256 203

9 311 797
9 311 797

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen

Upplupna beräknade löner och sociala avgifter
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna räntekostnader

Moderbolaget

Upplupna beräknade löner och sociala avgifter
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 21 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Koncernen

Avskrivningar

Moderbolaget

Avskrivningar
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Not 22 Bokslutsdispositioner
Moderbolaget
2018-12-31
Avsättning till periodiseringsfond

2017-12-31
0
0

6 607 574
6 607 574

2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

14 281 680
0
14 281 680

0
14 281 680
14 281 680

Utgående redovisat värde

14 281 680

14 281 680

Not 23 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget

Not 24 Specifikation andelar i koncernföretag
Moderbolaget
Namn
S Fastigheter i Luleå AB

Kapitalandel
100%

Rösträttsandel
100%

Antal
andelar
1 000

Bokfört
värde
14 281 680
14 281 680

Eget
kapital
15 785 501

Not 25 Disposition av vinst eller förlust
Moderbolaget
2018-12-31

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
balanserad vinst
årets vinst

disponeras så att
till aktieägare utdelas 0,54 kronor per aktie
i ny räkning överföres

62 583 425
18 561 879
81 145 304

5 377 941
75 767 363
81 145 304

Resultat

1 097 266
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Not 26 Obeskattade reserver
Moderbolaget
2018-12-31

2017-12-31

6 607 574
6 607 574

6 607 574
6 607 574

Periodiseringsfond

Not 27 Moderbolag
Moderbolag i den koncern där Genesis IT AB är dotterbolag och koncernredovisning upprättas är
Stenvalls Trä AB, org. nr 556138-5393. Ägarandel 60,99%.

Not 28 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.

Luleå 2019-04-

Anna Flink
Ordförande

Rick Abrahamsson

Tommy Flink
Verkställande direktör

Bert Larsson

Vår revisionsberättelse har lämnats
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ulrika Öhlund
Auktoriserad revisor

Annika Wedin
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Genesis-IT AB (publ), org.nr 556552-1670

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Genesis-IT AB (publ) för år 2018.
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 7-39 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens
finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och
koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns
på sidorna 2-6. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör
inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den
information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i
det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser
att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av
detta.
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Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av
revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för Genesis-IT AB (publ) för år 2018 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande
sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende:

•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget

•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
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Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Skellefteå den 8 april 2019
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ulrika Öhlund
Auktoriserad revisor

Annika Wedin
Auktoriserad revisor
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