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Uppdragsanalys   2010-11-04  

Genesis IT – solen lyser över molntjänster 

� Marknaden för IP-bevakning beräknas växa med 27 procent per år enligt Gartner 
� Genesis värderas till P/E 10, långt under konkurrenterna  
� Återförsäljaravtal med Skanska Electro, G4S och YIT 
� Värderas under kassan och bokfört eget kapital 
� Skuldfritt och lönsamt 

Sammanfattning 

ASP-leverantören Genesis IT som levererar en lösning där servertekniken är stationerad hos 

bolaget, men där kunden använder systemet via en fjärrdator. Genesis produktutbud består 

av tre grundprodukter: WorldWideDesktop, BevakningDirekt, och Fenix. 

Molntjänsten WorldWideDesktop hjälper företag att reducera kostnader för IT-infrastruktur. 

Genom att koppla upp sig mot Genesis serverpark får kunden tillgång till en ”arbetsplats” som 

är betydligt mer driftsäker än ett vanligt system. BevakningDirekt hjälper kunden att få 

åtkomst till bevakningssystem oavsett var i världen denne befinner sig samt  möjliggör 

fjärrlagring av inspelat material i Genesis säkra serverpark. Affärsprogrammet Fenix, som 

bygger på Genesis säkra system är ett fulländat affärsprogram som innehåller funktioner 

såsom fakturahantering, bokföring, inventering och leverantörsbetalningar.  

Bolaget verkar på marknader som enligt flertal analysbolag har framtiden för sig. IP-

övervakning förväntas växa med tvåsiffriga tillväxttal de kommande åren och marknaden för 

ASP-tjänster, så kallade molntjänster beräknas öka då allt fler mindre och mellanstora företag 

inser att det finns stordriftsfördelar vad gäller IT-servrar, vilket gör det billigare att använda 

en fjärrdator istället för att lägga pengar på IT-utrustning och IT-konsulter, som beräknas öka i 

pris på grund av ökad efterfrågan och en kompetensbrist. 

Bolaget värderas idag under både eget kapital och värdet av kassan samt har ett P/E-tal på 10 

trots stora investeringar i BevakningDirekt. Vi räknar med att dessa kommer bidra positivt till 

omsättningen i framtiden. Bolagets avtal med G4S, YIT och Skanska Electro har ännu inte visat 

sig i omsättningen. Med tanke på att en stor del av investeringarna är avklarade tror vi på en 

tillväxt i både vinst per aktie och vinstmarginal då omsättningen ökar.  

Antal aktier  7 950 000 
Notering  Aktietorget 
VD Tommy Flink 
Största ägare (%) Stenvalls Trä AB(85,65 %) 
Webb http://www.genesis.se  
Market Cap 6,2 Mkr 
Risk Medel 
Potential Hög 
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Beskrivning av verksamheten 

Genesis IT AB är en Application Service Provider som erbjuder en kostnadseffektiv IT-

lösning för mindre och medelstora företag. Genesis produktutbud består av tre 

grundprodukter. Företaget erbjuder molntjänster som är en affärsverksamhet som 

via internet erbjuder databaserade tjänster för företag. Bolaget jobbar även med 

produktutveckling och har bland annat utvecklat administrativa affärsprogrammet 

för företag samt kameraövervakningstjänsten BevakningDirekt. 

 

Affärsprogrammet Fenix hanterar bland annat butiksdatarutiner, offert, 

orderbekräftelse, plocklista, följesedlar, faktura, varuinköp, inventering, 

leverantörsbetalningar och har en inbyggt bokföringsfunktion. Unikt för programmet 

är uppkopplingen mot Genesis serverpark, där all information lagras. På så sätt är 

viktig affärsinformation säker för stöld eller tekniska komplikationer eftersom 

programmet är installerat i Genesis säkra serverhall. I Genesis tjänsteutbud ingår 

även BevakningDirekt vars teknik är slutprodukten av flera års tester och avancerad 

programmering. Plattformen möjliggör att kunden kan fjärrlagra inspelat material på 

ett i högsta grad säkert sätt. 

ASP, eller Application Service Provider, även känt som molntjänster innebär att 

kunden har tillgång till en fjärrdator där all programvara och information finns lagrad. 

Molntjänster hjälper företag att minska kostnader då både kostnader för IT-system 

och distribution av mjukvara till slutanvändare har varit höga och överskridit vad små 

och mellanstora företag klarar av. Genom att outsourcea både infrastrukturen och 

uppgradering av programvara kan kunderna på så sätt spara stora summor i 

kombination med ökad driftsäkerhet lika så en betydligt ökad säkerhet.  

Den nybyggda serverparken i Luleå är skyddad mot inbrott, vatten, brand, värme och 

elavbrott. Serverrummet är utrustat med avancerade kylsystem, flera 

antivirussystem, system för intrångsdetektion, segmenterade nät, övervakning av nät 

och serverhälsa, kontinuerlig säkerhetskopiering samt backup som lagras på annan 

plats.  

Genesis molntjänst, WorldWideDesktop innebär att kunder alltid har sitt skrivbord på 

skärmen genom att ansluta till servern, vilket möjliggör att kunden alltid har sitt 

dataskrivbord med sig, var än i världen denne befinner sig. Kunden slipper 

driftstörningar, förlorad information, IT-konsulter och IT-personal ”inhouse” och kan 

på så sätt spara stora pengar. Backup och uppdateringar av både mjuk- och hårdvara 

görs av Genesis.  
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Ett bild från Programmet BevakningDirekt. Via programmet kan dörrar, strålkastare och kameror 

kontrolleras. Kunden har åtkomst till sidan oavsett var i världen denne befinner sig. 

BevakningDirekt är en tjänst som möjliggör fjärrlagring av övervakningsmaterial på 

Genesis säkra serverhall. Informationen sparas både lokalt och skickas vidare från 

platskoncentratorn till Genesis server. Systemet är krypterat och övervakas konstant, 

vilket innebär att om något skulle hända med en kamera, ledning eller annan 

utrustning, skickas ett larm till kunden, polisen eller bevakningsföretaget. Systemet 

kan användas övervaka temperaturer, kontrollera strålkastare och dörrar oavsett var 

i världen kunden befinner sig.   

Genesis affärsmodell innebär att utvalda partners, idag G4S, YIT och Skanska Electro 

står för försäljningen till slutkund. Genesis får en del av sin intäkt vid försäljningen av 

kamerautrustning och resterande intäkt via löpande månatlig avgift.  

Fenix är ett affärssystem som kunden använder via en terminal som är uppkopplad 

mot Genesis serverpark. På så sätt elimineras risken för hårddiskkrasch eller att 

hemlig affärsinformation läcker ut. I lösningen ingår dessutom hårdvara för kundens 

intranät och på så sätt får kunden tillgång till butikernas information, intranet och 

mail samtidigt som kunder slipper investera i IT-utrustning eller IT-personal. 

Marknad 

IT-marknaden drabbades under finanskrisen av svårigheter i likhet med en mängd 

andra sektorer, däribland den hårt drabbade fordonssektorn med dess många 

underleverantörer vilka minskat sina investeringar markant i krisens hetta. Minskad 

efterfrågan på konsulttjänster i kombination med en prispress på IT-marknaden 

bidrog till att IT-sektorn har en svår period bakom sig.  
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IT-marknaden har efter finanskrisen haft en positiv tillväxt och räknar med fortsatt 

tillväxt trots oro för skuldkris och stora neddragningar inom offentliga sektorn på 

många håll i omvärlden. Analysföretaget Gartner har under juli månad skrivit ned 

sina estimat för globala IT-investeringar för 2010 från 5,4 % till 3,9 % på grund av 

skuldkrisen i Europa och en förstärkning av dollarn mot euron. Vi kan nu med facit i 

hand se att dollarn under september och oktober försvagats i kombination med 

något mindre oro för skuldkrisen i Europa. Något som påverkar marknaden negativt 

är de stora neddragningarna inom offentlig sektor som stått för en stor del av 

tillväxten för övervakningsmarknaden.  

Inom Sverige är tongångarna positiva och IT-företag räknar med tillväxt inom flertalet 

segment, enligt analysföretaget IDC vars undersökning visar att över 70 % av 

företagen inom outsourcing av infrastruktur och drygt 80 % av företagen inom 

outsourcing av applikationsunderhåll räknar med ökad tillväxt under perioden juli- 

december 2010 

 

IT-branschen förväntas öka inom samtliga tjänsteområden med outsourcing av applikationsunderhåll i 

spetsen.  

IT-marknaden har efter finanskrisen haft en positiv tillväxt och räknar med fortsatt 

tillväxt trots oro för skuldkris och stora neddragningar inom offentliga sektorn på 

många håll i omvärlden. Analysföretaget Gartner skrev under juli månad ned sina 

estimat för globala IT-investeringar för 2010 från 5,4 % till 3,9 % på grund av 

skuldkrisen i Europa och en förstärkning av dollarn mot euron.  

Med facit i hand kan vi konstatera att den amerikanska dollarn under september och 

oktober försvagats i kombination med minskad oro för skuldkrisen i Europa. Något 

som påverkar marknaden negativt är de stora neddragningarna inom offentlig sektor 

som stått för en stor del av tillväxten för övervakningsmarknaden.  

Inom Sverige är tongångarna positiva och It-företagen räknar med tillväxt inom 

flertalet segment, enligt analysföretaget IDC, vars undersökning visar att över 70 % av 

företagen inom outsourcing av infrastruktur och drygt 80 % av företagen inom 

outsourcing av applikationsunderhåll räknar med ökad tillväxt under perioden juli- 

december 2010. 

Flertalet aktörer på marknaden har upplevt att allt fler företag har på senare tid 
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börjat utvärdera möjligheterna att virtualisera sina datacenter, vilket omfattar 

nätverk, lagring och arbetsplatser med gemensamma administration- och 

övervakningsverktyg.  

Under konkurrenten Proacts årliga IT-Summit tillfrågades 450 IT-chefer och 

specialister varav hälften uppger att idag har virtualiserat mer än 50 % av sin 

serverpark vilket också har visar att trenden är ökande, mycket tack vare en snabbt 

växande efterfrågan på moderna lösningar som minskar kostnaderna och 

konsoliderar funktioner i större datacenter. 

Marknaden för affärsprogram kommer att växa de kommande åren. Det finns drygt 

900 000 företag i Sverige som har behov av bokförings- och faktureringsprogram, 

marknaden uppskattas vara värd approximativt 900 miljoner kr per år. I samband 

med att allt fler företag går över till att använda faktureringsprogram ökar antalet 

sålda persondatorer stadigt vilket betyder att investeringarna i IT-utrustning står 

stadigt.  

Enligt analysfirmorna Gartner och IDC har globala leveranser av persondatorer under 

kvartalet som avslutades den 30 september stigit och enligt Gartner ökade 

leveranserna med 7,6 % och IDC uppger att ökningen ligger på 11 %, skillnaden beror 

på olika mätmetoder. 

Tongångarna för marknaden för IT-tjänster rent generellt är väldigt positiva. IT- och 

Telekomföretagen i Sverige tror på ökad efterfrågan på IT tjänster enligt 

tjänsteindikatorn från IDC och IT & Telekomföretagens senaste halvårsrapport. 

Rapporten upplyser också att bristen inom samtliga kompetensområden i IT-

branschen håller i sig vilket ska driva upp priserna för IT-tjänster generellt.   

I finanskrisens spår har priserna i samband med minskad efterfrågan minskat kraftigt 

men den negativa prisutvecklingen på IT-tjänster förväntas avta under detta kvartal. 

Den förväntade utvecklingen av IT- och Telekomsektorn i Sverige är positiv och ca 60 

% av de svenska IT-företagen tror att marknaden kommer att öka. Företag i mellersta 

Sverige har de mest positiva framtidstron där nästan 80 % av företagen tror på en 

positiv utveckling av marknaden.  
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Mellersta Sverige är den regionen som förväntas växa mest under 2010. Källa: IDC 

Bevakningsmarknaden har de senaste åren genomgått en moderniseringsfas vilket i 

praktiken innebär att allt fler har börjat använda digitala kameror som kopplas upp 

mot nätet. Marknaden för trådlösa nätverksvideokameror i regionerna Americas och 

EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) beräknas enligt analysföretaget IMS 

Research totalt vara värd 175 miljoner USD för 2009 och beräknas växa med 20 % 

under 2010. Andra exempel på en moderniseringsfas är den allt större andel av 

nätverkskameror på den kinesiska marknaden. 

Försäljningen på den kinesiska marknaden beräknas bli cirka 10 miljoner 

övervakningskameror för 2010, varav bara en femtedel består av IP-

övervakningsutrustning. Marknaden för nätverkskameror beräknas växa årligen med 

40 % fram till och med år 2014 . IMS Research beräknar att statliga bolag och 

organisationer samt transportsektorn är de snabbast växande marknaderna för 

nätverkskameror. Idag står analoga kameror med ”encodrar” för majoriteten av 

nätverksövervakning, endast en femtedel av den totala kinesiska marknaden består 

av nätverkskameror som antas bli allt större del av totalmarknaden de kommande 

åren.  

Marknaden för lagring av inspelat material från övervakningsutrustning har visat en 

moderniseringstrend. Analysbolaget IMS Research kan konstatera att allt fler går från 

analog och lokal lagringsutrustning till en digital IP-utrustning.  Marknaden för lagring 

av material från kameraövervakning beräknas enligt IMS Research att överstiga 5,6 

mdr USD.  

DVR-utrustning, utrustning som används för att spela in video lokalt beräknas minska 

men inte försvinna helt från marknaden. IMS Research beräknar att nätverkslagring 

kommer att stå för över 30 % av totala summan av världsmarknaden för videolagring 

under år 2013. IMS Research estimerar att tillväxten för nätverksvideoprodukter 

kommer att bli 27 % de kommande fem åren och att nätverkskameror står för 48 % 

av den globala försäljningen år 2014.  
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Aktien 

Ägarstruktur 

Familjeföretaget Stenvalls Trä AB är storägare med hela 85,65% av röster och kapital 

består av en mängd olika affärsrörelser med bland annat förädlingssågverk, 

avverkningsverksamhet, köp av skogsfastigheter, rådgivning avseende skog/ekonomi 

och försäljning av trävaror. Företaget äger via XL Bygg Stenvalls AB , Märstaföretaget 

Fönsterfabriken AB, Skogsförvaltningsbolaget Stenvalls Skogar AB samt flygbolaget 

Kallax Flyg AB . Stenvalls Trä AB omsatte 488 Mkr under 2009 och hade under året 

143 anställda.  

Den näst störste ägaren, Nordic Golden Mind BV är ett holländskt bolag som bland 

annat ägs av den svenska företagsledaren Sören Gyll som bland annat har en 

bakgrund som VD på Volvo, ordförande i Svenskt Näringsliv samt styrelseuppdrag i 

Skanska, SKF och SCA.  

Ägarförteckning* Aktier Kapital Röster 

Stenvalls Trä AB 6 808 966 85,65 % 85,65 % 

Nordic Golden Mind BV 325 694 4,10 % 4,10 % 

Mats Carlsson 150 000 1,89 % 1,89 % 

Daniel Nilsson 120 000 1,51 % 1,51 % 

Övriga ägare, ca 200 stycken 545 340 6,85 % 6,85 % 

Totalt 7 950 000 100,00 % 100,00 % 

        

*Ägarförhållande per 2010-09-30       
 

Per den 30 september 2010. kompletterat med de för Axier senast kända uppgifterna Källa: Euroclear (fd 

VPC) 

Genesis IT listas sedan den 11 oktober 2010 på Aktietorget, men bolaget har ett långt 

förflutet som ett listat bolag. Bolagets aktier handlades dessförinnan sedan drygt tio 

år på den numera avsomnade HQ Tech Market, en inofficiell lista hos numera 

uppköpta HQ Bank som har sitt förflutna i den så kallade IT-boomen 1999/2000. 

Sedan den 15 oktober 2010 har Genesis IT ett så kallat likviditetsgarantiavtal med 

Sedermera Fondkommission. Vi är mycket positiva till att en likviditetsgarant finns, 

det tyder på att ledningen i bolaget har ett aktieägarvänligt intresse. Att ett sådant 

finns är till fördel för bolagets mindre aktieägare givet att de önskar omsätta sina 

aktier i Genesis IT. Just den täta aktieägarkoncentrationen är ett problem, men ett 

som styrelsen vet om. Under tiden som aktien handlades på HQ Tech Market var 

likviditeten periodvis mycket låg, och i syfte att ta sitt ansvar mot externa aktieägare 

valde huvudägaren Stenvalls Trä att köpa aktier av de aktieägare som önskade kliva 

av sitt innehav.  

Styrelsens mål är att öka antalet aktieägare samt minska den stora ägarandelen för 

Stenvalls Trä, men under kontrollerade former. Att huvudägaren säljer aktier löpande 
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och mer eller mindre varje dag är ingen bra signal mot marknaden. Alternativ som 

skulle kunna vara aktuella är således en större blockförsäljning eller utförsäljning till 

rabatterade kurser.  

Förvisso ger inget av dessa alternativ maximal betalning till säljaren, i alla fall inte på 

kort sikt. Långsiktigt ökar detta däremot intresset för aktien vilket med tanke på de 

fina nyckeltal som Genesis kan visa upp bör ge en uppvärdering av aktien. Stenvalls 

Trä har uttalat ett långsiktigt intresse av att kvarstå som huvudägare i Genesis, varför 

det inte är frågan om en total utförsäljning, snarast en minskning av det aktuella 

innehavet. 

 

Axier har valt att inte göra någon teknisk analys av Genesis IT då vi finner att vi inte har tillräckligt med 

underlag för att kunna genomföra en tillräckligt bra sådan analys. De tekniska analyser Axier genomför 

väljer vi uteslutande att göra på större bolag då vi funnit att vårt arbetssätt lämpar sig bäst för dessa 

bolag. Att tillförlitliga kursdata endast finns för en period som inte ens sträcker sig en månad bakåt i 

tiden underlättar inte heller en teknisk analys. 

Ekonomiska data 

Genesis visar fortfarande svaga resultatsiffror på grund av att ledningen valt att ta 

alla kostnaderna för utveckling med en gång istället för att aktivera dem som många 

konkurrenter gör. Vi kan emellertid notera att Genesis har uppnått en något 

förbättrad rörelsemarginal och en omsättningstillväxt på hela 20,6 % jämfört med 

föregående år.  

Omsättningen hamnade på 16,1 Mkr jämfört med 13.7 Mkr jämfört med 

räkenskapsåret 2008/2009. Rörelseresultatet för året 2009/2010 blev 527 tkr vilket 

är en klar förbättring jämfört med föregående års 142tkr.  

Vi ser att soliditeten är utmärkt, bolaget visar en stark omsättningsökning i 

kombination med ökade marginaler vilket vi ser som ett gott tecken. Bolaget har en 

väldigt stark finansiell ställning vilket vi anser inte återspeglas i den värderingen som 

marknaden återger. Dessutom har bolaget plöjt ner stora pengar på IT-parken och 

affärsområdet BevakningDirekt vilka tagits direkt mot resultaträkningen samtidigt 
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som bolaget visat vinst, vilket vi ser som väldigt positivt.  

Resultaträkning 

Resultaträkning 2007/2008   2008/2009   2009/2010   

              

Nettoomsättning 13 564 97,10% 13 303 96,80% 16 039 99,70% 

Övriga rörelseintäkter 406 2,90% 440 3,20% 43 0,30% 

Rörelseintäkter 13 970 100,00% 13 743 100,00% 16 082 100,00% 

              

Råmaterial och varor -725 -5,20% -334 -2,40% -1 779 -11,10% 

Övriga externa kostnader -6 360 -45,50% -7 786 -56,70% -7 291 -45,30% 

Personalkostnader -4 610 -33,00% -4 718 -34,30% -5 377 -33,40% 

Rörelsens kostnader -11 695 -83,70% -12 838 -93,40% -14 447 -89,80% 

              

Rörelseres före avskr 2 275 16,30% 905 6,60% 1 635 10,20% 

              

Avskrivningar -736 -5,30% -763 -5,60% -1 108 -6,90% 

Rörelseresultat 1 539 11,00% 142 1,00% 527 3,30% 

              

Resultat från placeringar 96 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 

Ränteintäkter 179 1,30% 219 1,60% 99 0,60% 

Räntekostnader 3 0,00% -1 0,00% 0 0,00% 

Nettoresultat 1 817 13,00% 360 2,60% 626 3,90% 

              

Resultat före skatt 1 817   360   626   

Skatt 0   0   0   

Årets resultat 1 817   360   626   

 

Genesis vinstmarginal ligger som en följd av ett kraftigt investeringsprogram som 

tagits direkt mot resultaträkningen på låga 3,9 % vilket är långt under branschsnittet 

på 10 %.  

Vi kan dessutom konstatera att soliditeten är utmärkt höga 76,7 % vilket är nästan 

fyra gånger högre än branschsnittet om 20 %. Det finns således fog för att anta att 

styrelsen i Genesis IT endera planerar en kraftig expansion i närtid, alternativt 

förbereder sig på en period av kraftiga utdelningar.  
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Balansräkning 

 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

        

Immateriella tillgångar 1 089 950 811 

Maskiner och inventarier 1 433 2 378 2 794 

Finansiella tillgångar 5 5 5 

Anläggningstillgångar 2 527 3 333 3 610 

        

Varulager och pågående arbeten 118 20 129 

Kundfordringar 916 746 1 356 

Övriga fordringar 413 517 316 

Likvida medel 6 649 6 699 6 254 

Omsättningstillgångar 8 096 7 982 8 055 

        

S:a Tillgångar 10 623 11 315 11 665 

        

Aktiekapital 795 795 795 

Bundna reserver 465 465 465 

Balanserat resultat 4 886 6 703 7 063 

Årets resultat 1 818 360 626 

Eget kapital 7 964 8 323 8 949 

        

Långfristiga skulder 0 0 0 

        

Leverantörsskulder 598 1 328 623 

Övriga skulder 2 061 1 664 2 093 

Kortfristiga skulder 2 659 2 992 2 716 

        

Summa Avsättningar och Skulder 2 659 2 992 2 716 

        

Summa Eget Kapital och Skulder 10 623 11 315 11 665 

 

Risker och möjligheter 

En av de stora riskerna som Axier ser med att investera i mindre bolag på de mindre 

listorna är att de sällan uppmärksammas i den omfattningen de förtjänar. Många av 

de bolagen som finns noterade på dessa listor beläggs därför med en riskpremie på 

grund av avsaknaden av information. 

Axier förespråkar att de företag som noteras på de mindre listorna ägnar tid åt sina 

aktieägare och den finansiella kommunikationen gentemot dessa. Görs detta på ett 

korrekt sätt så kommer antalet aktieägare att öka, men framförallt kommer handeln 

att bli mer genomlyst. 

Bolag med alltför få aktiva ägare drabbas ofta av såväl en låg likviditet som en stor 

spread. En av riskerna med att investera i ett bolag som noteras på en av de mindre 
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listorna är således att det kan vara svårt att sälja alltför stora poster vid ett tillfälle 

som en ägare önskar. Att Genesis IT därför har ett avtal om likviditetsgaranti med 

Sedermera Fondkommission är något som visar på att ledningen uppmuntrat till 

handel i aktien vilket är positivt. 

Genesis ägs idag till 85,65 % av Stenvalls Trä AB och är helhetsleverantör åt alla bolag 

inom koncernen. Att ägarnas bolag är kunder har vi sett tidigare vara ett recept för 

framgång då affärsbanden är betydligt starkare vilket medför att bolaget får en 

väldigt lojal och långsiktig kundstock förutsatt att det inte blir några interna 

ägarkonflikter. Att Bolaget är beroende av storägarna behöver inte bara betyda något 

positivt, vi ser gärna att bolaget får in fler externa avtal samt externa 

styrelseledamöter. Just styrelsens sammansättning är något vi inte är helt nöjda med, 

i dag finns en enda ledamot, Rick Abrahamsson, som saknar kopplingar eller 

familjeband till familjen Stenvall. Styrelsen vet om detta och ser det som ett problem 

men ett överkomligt sådant. Axier gör således bedömningen att styrelsens 

sammansättning kommer att ändras varvid en eller flera oberoende ledamöter väljs 

in. 

Genesis skalbarhet ser vi som något positivt då vissa marknader i framtiden kan vara 

svårare att konkurrera på än andra, därför är det extremt viktigt att snabbt kunna 

anpassa sig efter kunderna. Genom en skalbar produkt kan bolaget snabbt ställa om 

verksamheten efter kundernas efterfrågan och fokusera på de marknader där 

bolaget står starkt.  

Bolaget kan växa utan att behöva utan att behöva göra större investeringar i 

infrastruktur vilket vi ser som positivt. Detta innebär att marginalen ökar obehindrat 

upp till en viss omsättningsnivå. Det kommer att krävas nya investeringar i framtiden 

men den befintliga serverhallen klarar en stor omsättningsökning att vi anser att 

risken för lägre marginaler vid omsättningsökning är relativt liten.  

En följd av att ett bolag listas brukar vara en ökat uppmärksamhet kring bolaget, en 

ökad värdering samt en ökad kännedom bland potentiella kunder om bolaget. 

Den15:e oktober utsåg Genesis Sedermera Fondkommission som likviditetsgarant, 

därmed minskar riskerna för aktieägare genom ökad likviditet samt minskade spread 

mellan köp- och säljkurs. Den ökade omsättningen i aktien i kombination med att allt 

fler får upp ögonen för aktien tror vi kommer påverka bolagets aktiekurs positivt.  
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IT investeringarna beräknas öka med 3,9 % under 2010 enligt analysföretaget IDC 

Framtidsutsikterna för IT-marknaden bedöms vara ljusa trots orosmoln i form av 

skuldkriser runt om i världen. Alla marknader som Genesis är etablerade på bedöms 

ha en positiv tillväxt i direkt kommandeframtid. Marknaden för applikationsunderhåll 

är ett av de segment inom IT som beräknas växa snabbast. Drygt 80 % av It-företagen 

tror på ökad fakturering inom segmentet, inte långt ifrån hamnar outsourcing av 

infrastruktur. Genesis verkar främst inom marknaden för outsourcing av IT-

infrastruktur men uppdaterar även kundernas programvaror. På så sätt hjälper 

Genesis sina kunder att både dra ner kostnaderna för uppdatering av programvara, 

kostnader för infrastrukturunderhåll samt kostnader för utrustningen.  

Trenden visar att allt fler företag vill komma ifrån underhållning av IT-utrustning 

lokalt, detta innebär att outsourcing av datorarbetsplatser har blivit mer attraktiv i 

kombination med att allt fler företag utvärderar möjligheterna till outsourcing av IT-

infrastruktur till specialiserade företag. Att allt fler företag en central kontroll på 

företagets datorer i kombination med ökad efterfrågan för outsourcing av IT- 

infrastruktur talar för en positiv utveckling för Genesis i framtiden.  

Bokförings- och faktureringsmarknaden bedöms att öka på sikt samtidigt som fler 

företag efterfrågar en säkrare lösning för datahantering. Genom minskade 

investeringskostnader sparar ett större företag cirka 50 % jämfört med att installera 

ett PC-baserat system som harapplikationen installerad lokalt vilket i detta 

sammanhang är en fördel jämfört med många av de traditionella program som är 

lokalt installerade.  

Priset på IT-tjänster sjönk under finanskrisen som efterföljd av den minskade 

efterfrågan då många företag, främst inom fordons- och finansbranschen drabbades 

hårt och var därmed tvungna att skära ned i både personal och investeringar för att 

övervintra de hårda tiderna. Bristen på kompetens som funnits länge inom IT-sektorn 

beräknas hålla i sig vilket i kombination med ökad efterfrågan vilket bådar gott för IT-

sektorn rent generellt. Företag som investerar i ny IT-utrustning tittar på nya 

moderna och kostnadseffektiva lösningar, prisbilden gör marknaden för outsourcing 
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av infrastruktur intressant jämfört med att investera stora summor i dyr IT-teknik 

som kräver dyra konsulter som dessutom beräknas öka i pris de kommande åren. 

Ökat pris på IT-konsulter och en starkare IT-marknad innebär att fler företag kommer 

att investera i utveckling av IT-system men även leta kostnadseffektiva lösningar.   

Marknaden för IP-övervakning beräknas växa explosionsartat de kommande åren. 

Genesis står väl positionerade inför marknadstillväxten. Genesis IP-övervakning 

kommer att ta marknadsandelar från traditionell analog övervakningsteknik genom 

sina återförsäljarsamarbeten med G4S, YIT och Skanska Electro som säljer in 

utrustningen till slutkunderna. Affärsmodellen reducerar risken för Genesis avsevärt 

då Genesis erhåller en intäkt för de kameror återförsäljarna säljer in samt en 

månatlig avgift för driften av systemet. Genesis undgår på så sätt stora risker som 

uppkommer vid uppstartandet av en säljorganisation. 

 

Marknaden för nätverksvideoprodukter beräknas ha en årlig tillväxttakt på 27 % de kommande fem 

åren.  

En eventuell lågkonjunktur skulle påverka samtliga marknader som Genesis verkar 

inom negativt. Risken för en negativ tillväxt för marknaden för IT-infrastruktur och IP-

övervakning är svår att se då båda marknaderna befinner sig inom ett omfattande 

teknologiskifte, dock påverkar en lågkonjunktur tillväxttakten negativt på de båda 

marknaderna och det finns inga garantier för att marknaden bibehåller sin tillväxt 

med teknologiskiftet som draglok. IMS Research har observerat att lokala företag i 
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Ryssland vänder sig till lokala tillverkare under lågkonjunktur vilket bidrar att 

utländska aktörer förlorar marknadsandelar under dåliga tider då den ofta enklare 

lokalt tillverkade tekniken är prismässigt mer attraktiv.  

Den snabbt växande IT-marknaden har medfört att många aktörer etablerats de 

senaste åren. Om bolaget inte befäster en marknadsandel finns risken att bolagets 

konkurrenskraft och lönsamhet kommer att urholkas och därmed försämras 

möjligheterna att ta nya marknadsandelar.  

Vi ska inte sticka under stol att Genesis är en liten aktör på en väldigt stor marknad. 

Bolaget har begränsningar både finansiellt men även vad gäller ledning och 

administration. Om bolaget tar för stora risker kan bolaget drabbas av finansiella 

problem. Bolaget är beroende av sina medarbetares kompetens och trots att 

företaget arbetar hårt med att minska personalberoendet genom dokumentation 

finns risken att bolaget kan få svårigheter med rekrytering av kompetent personal då 

IT-marknaden räknas som en av de marknader som har mest brist på kompetenta 

medarbetare. Därförutom krävs att den befintliga kompetens inom företaget 

utvecklas vilket är viktigt för att företaget ska klara av att konkurrera då risken finns 

att Genesis förlorar viktiga kunder vid kompetensbrist är ansenlig.  

Genesis framgång på bevakningsmarknaden är bunden till ett antal återförsäljare. Ett 

avslutat samarbete kan innebära en kraftigt minskad omsättning för bolaget samt en 

negativ inverkan på bolagets resultat. 

Axiers bedömning 

IT-marknaden är en väldigt dynamisk marknad som rent generellt ses som en väldigt 

riskfylld bransch. Trots detta anser vi att Genesis IT befinner sig på en tämligen stabil 

marknad som kommer att visa en kraftig tillväxt de kommande åren. Det nära 

samarbetet med storägaren Stenvalls Trä AB har både sina fördelar och nackdelar.  

Vi ser att marknaderna för leasing av IT-infrastruktur och så kallade molntjänster 

kommer att ha en stark tillväxt de kommande åren, främst vad gäller mindre och 

mellanstora företag då det är billigare att köpa molntjänster än att anlita en IT-

tekniker och ha systemet inom företaget. Denna marknad har flertalet aktörer som 

kommer konkurrera med Genesis men trots detta ser vi en ökande marknad som 

Genesis kan slå sig in på. Att priser på IT-konsulter beräknas gå upp de kommande 

åren gör det mer attraktivt att använda tjänster som inte kräver IT-konsultexpertis, 

vilket vi tror kommer att göra Genesis tjänst WorldWideDesktop mer attraktiv i 

jämförelse med att ha ett IT-system ”in house”.  

BevakningDirekt ser vi som den verksamhet som har störst tillväxtpotential. 

Marknaden för IP-bevakning beräknas växa med 27 % varje år de kommande fem 

åren vilket betyder att nätverkskameror kommer stå för över 50 % av försäljningen i 

kombination med att nätverkslagring kommer att stå för 30 % av världsmarknaden 

för videolagring.  

Vi har inte sett att produkten tagits emot av marknaden hittills eftersom 
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BevakningDirekt är relativt nystartat, därför finns risken att produkten inte tas emot 

av marknaden, om så är fallet kommer bolaget ändå inte att drabbas nämnvärt på 

sikt. I och med de befintliga avtalen med YIT, G4S och Skanska Electro tror vi att 

affärsområdet BevakningDirekt kommer att stå för en betydande andel av 

omsättningen de närmsta åren.  

Fenix tror vi också kommer bli en allt större och viktigare del för Genesis eftersom 

bolaget får in fler kunder då vi bedömer att denna programvara är en helhetsvariant 

kan helt klart vara kostnadseffektiv. För övrigt har bolagets produkter har tagits emot 

av marknaden och visar sig vara konkurrenskraftiga, detta innebär att risken är 

betydligt mindre än i IT-bolag med samma storlek.  

Bolaget har under året 2009/2010 haft en omsättningstillväxt på 20,6 % och en 

vinstmarginal på 3,9 % vilket innebär en ökning med 1,2 procentenheter eller en 

vinsttillväxt med cirka 45 %. Det är emellertid svårt att sia att ökningen kommer att 

fortsätta i samma takt då beräkningen görs från låga nivåer. Vi kan emellertid se en 

korrelation från tidigare år mellan omsättningsökning och vinsttillväxt i bolaget och 

noterar att denna är ganska betydande. Bolaget har dessutom ökat sin soliditet trots 

investeringar vilket givetvis ska ses som positivt.  

Bolagets aktie anser vi vara undervärderad eftersom det egna kapitalet överstiger 

kursen och P/E talet, trots låg vinst ligger under 10 vilket vi anser vara otroligt lågt för 

ett bolag i denna bransch och med denna förväntade tillväxttakt. Eget kapital per 

aktie är 1,13 kr vilket med en aktiekurs på 0,76 kr betyder att bolaget är lägre 

värderat än det egna kapitalet.  

Om vi tittar på snarlika företag på den svenska aktiemarknaden får man mycket 

omsättning och vinst för pengarna i skrivande stund. IntoI och Proact har P/E tal på 

128 respektive 18,26 samt ett P/S-tal på 0,56 respektive 0,73. Genesis P/E- tal är i 

skrivande stund runt 10 och P/S talet är 0,38, vilket betyder att aktiekursen endast är 

38 % av bolagets försäljning. Om vi jämför Proact som är den närmaste konkurrenten 

ser vi att förhållandet mellan aktiekursen/eget kapital i detta bolag är 5,60, det vill 

säga att det egna kapitalet är 5,6 ggr högre än aktiekursen.  Samma siffra hos Genesis 

är 0,69, vilket innebär är dagens aktiekurs är lägre än det egna kapitalet. Lägger vi 

dessutom till det faktum att bolaget förfogar över en kassa som uppgår till 0,79 SEK 

per aktie innebär att kassan i skrivande stund överstiger aktiekursen. 

IT-bolag har den senaste tiden varit undervärderade vilket förklarar den låga 

värderingen, men genesis ser i detta sammanhang billigare ut än andra IT-bolag.  

Ägarna ser vi som långsiktiga och stabila i kombination med en kompetent styrelse. 

Vi tror att bolaget har en stor uppsida bara investerare får upp ögonen för att bolaget 

är undervärderat. Bolaget verkar på en marknad som växer och har fått avtal som 

kommer att öka omsättningen nämnvärt. Avtalen med G4S, YIT och Skanska Electro 

bör öka omsättningen rejält och skapabetydande repetitiva intäkter. Det finns risker 

för att bolaget misslyckas, men tack vare skalbarheten anser vi att potentialen 

överstiger riskerna och ser därmed att bolaget som köpvärt.  
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*Axier Equities har av styrelsen i Genesis IT anlitats för att underlätta kommunikationen med svenska 

kapitalplacerare och nyhetsmedier. En av de uppgifter som Axier Equities har är att vara styrelsen 

behjälplig att kommunicera nyheter och rapporter till placerarkollektivet, bland annat i form av denna 

analys.  

Ingen av Axiers anställda eller frilansande analytiker äger aktier i Genesis IT. Samtliga eventuella 

förändringar av innehav i Genesis IT kommer att rapporteras löpande. 
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Ansvarsbegränsning 
Att investera i aktier är alltid förknippat med risk. Axier.se tar inget ansvar för eventuella förluster till följd av 
investeringsbeslut som grundar sig på bolagets analyser. Axier.se garanterar inte heller att informationen i analysmaterialet 
är fullständig eller korrekt. 

 

Disclaimer 
Axier.se är en oberoende aktör som ägs av Axier Equities AB. Fokus ligger på teknisk och statistisk analys samt fundamentala 
analyser av small- och microcapbolag. 
 

Intressekonflikter 
Axier Equities strävar efter att undvika intressekonflikter. Det finns interna regler för hur eventuella intressekonflikter skall 
hanteras. Syftet med rutinerna är att säkerställa Axier Equities:s ställning som oberoende. 
Axier.se erbjuder olika typer av tjänster till sina kunder, bland annat erbjuder Axier Equities: 
 

� Annonsering via banners och utskick 
� Sponsorbevakning, en tjänst varvid kunden betalar för en oberoende aktieanalys som sprids via Axier.se 
� Prenumerationer av teknisk, statistisk och fundamental analys 
� RåvaruJournalen 

 
Axier Equities:s analytiker eller frilansande analytiker kan inneha värdepapper i bolag som analyseras på Axier.se. I 
förekommande fall anges det i samband med publicering av initial analys. 

 

Axier Equities lämnar inte investeringsråd 
Analyser och annat material på Axier.se tillhandahålls endast som allmän information och skall under inga förhållanden 
användas eller betraktas som någon uppmaning, rekommendation eller något råd, att köpa eller sälja enskilda aktier. Axier 
Equities tar inte hänsyn till kundens särskilda ekonomiska situation, syfte med investeringar eller andra kundspecifika behov. 
 
Placerare bör söka finansiell rådgivning i det enskilda fallet avseende lämpligheten av tilltänkta aktieinvesteringar som Axier 
Equities analyserar. Kunden bör därför endast beakta Axier Equities och Axier.se som en av flera källor för sitt 
investeringsbeslut. 
 

Källor 
Analyserna är baserade på källor som betraktas som tillförlitliga. Trots att Axier Equities försöker säkerställa att innehållet i 
analyserna skall vara korrekt och inte missvisande garanterar inte Axier att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. 
Vidare måste läsare vara införstådd med att de framtidsutsikter som Axier Equities prognostiserar i analyser inte alltid 
kommer att infrias. 
 
Axier Equities friskriver sig från och svarar inte i något fall, oavsett vårdslöshet, gentemot läsare av analyserna eller tredje 
man, för förlust, vare sig direkt eller indirekt, som uppkommer på grund av innehållet i analys publicerad på Axier.se. 
 
Material publicerat på/av Axier.se är skyddat av upphovsrätt och får inte utan tillstånd kopieras, återanvändas, distribueras 
eller publiceras. 
 
Important notice 
The information in this presentation is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United 
States, Australia, Canada, Hong Kong or Japan. 
 
The information in this presentation shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there 
be any sale of the securities referred to herein in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would require 
preparation of further prospectuses or other offer documentation, or be unlawful prior to registration, exemption from 
registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. 
 
The information in this presentation does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe 
for securities in the United States. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the 
United States Securities Act of 1933 (the “Securities Act”). The securities mentioned herein may not be offered or sold in the 
United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no 
public offer of securities in the United States. 
 
The information in this presentation may not be forwarded or distributed to any other person and may not be reproduced in 
any manner whatsoever. Any forwarding, distribution, reproduction, or disclosure of this information in whole or in part is 
unauthorized. Failure to comply with this directive may result in a violation of the Securities Act or the applicable laws of 
other jurisdictions. 

 


