Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2008
Generic Sweden AB (publ), org. nr 556472-3632, NGM: GENI

Januari – juni 2008
Nettoomsättningen ökade med 11 % till 127 864 (114 793) kSEK.
Rörelseresultatet uppgick till 85 (1 426) kSEK och rörelsemarginalen uppgick till 0,1 (1,2) %.
Resultat efter skatt uppgick till -1 070 (715) kSEK.
Resultat per aktie uppgick till -0,20 (0,07) SEK.
Periodens kassaflöde uppgick till -1 856 (-5 766) kSEK.
Konsultverksamheten befinner sig fortfarande i en omställningsperiod. Lönsamhetshöjande åtgärder genomförs.
Debiteringsgraden för konsultverksamheten har ökat under perioden och orderingången har varit god.
Lönsamheten i telekomverksamheten är fortsatt hög.

VD-KOMMENTAR
Under andra kvartalet har intäkterna i konsultverksamheten ökat kraftigt jämfört med föregående år beroende på
högre debiteringsgrad och på förvärvet av Racomna. Detta har förbättrat resultatet i konsultverksamheten. Lönsamheten under kvartalet var dock svag, då den ännu inte har påverkats av den pågående neddragningen av kostnaderna. Glädjande är dock att debiteringsgraden har förbättrats under det andra kvartalet jämfört med det första.
Förnyade avtal och nya långsiktiga beställningar från våra kunder påverkar såväl prisbilden som beläggningen positivt. Under hösten räknar vi därför med en klar förbättring av medeltimpriser och debiteringsgrad.
Flera för konsultverksamheten viktiga avtal har tecknats under andra kvartalet 2008. Det viktigaste är avtalet, som
innebär att långsiktigt leverera utvecklingsstöd för Försvarsmaktens nya ledningssystem. Detta avtal har tecknats
med Försvarets materielverk (FMV) via bolaget NESP. Ett annat mycket viktigt avtal är beställningen av ett nytt telekonfliktverktyg åt FMV.
Telekomverksamheten har visat fortsatt god lönsamhet även under det andra kvartalet. Optimering av verksamheten
pågår kontinuerligt genom kostnadsrationaliseringar och förbättring av kunderbjudandena. Bolaget har under andra
kvartalet fortsatt med att forma den nya försäljningsorganisationen för att kunna sälja de nya tjänsterna inom bl.a.
Messit-området.
Rationaliseringsprogrammet inom koncernen fortsätter och målet är som tidigare meddelats att sänka kostnaderna
med minst 10 MSEK per år. De åtgärder som har genomförts och som genomförs för närvarande börjar ge effekt
under hösten och kommer att ge full effekt efter årsskiftet.

Delårsrapport januari – juni 2008

-1-

Generic Sweden AB

Marknad och utveckling
Telekomverksamheten
Arbetet med den nya försäljningsorganisationen har fortsatt under andra kvartalet. Syftet med den nya organisationen
är att sälja egna tjänster, men även att etablera partnerrelationer med aktörer såsom operatörer och systemintegratörer för indirekt försäljning av produkter och tjänster inom Messit-området.
Produktutveckling pågår fortlöpande. Bland annat har Generic Mobiles faxplattform vidareutvecklats efter kundönskemål för ökad flexibilitet. Den nya Text-to-Speech (TTS)-plattformen, som bland annat används för FSMS-tjänsterna
(Fastnäts-SMS), är klar för lansering och Billingsystemet har uppgraderats med stöd för fakturering av nya tjänster.
Fastnäts-SMS-tjänsterna fortsätter att växa och bl.a. ökade antalet registrerade hemtelefoner, som kan skicka fastnäts SMS, under kvartalet till cirka 45 000, vilket är en ökning med cirka 90 % jämfört med samma period föregående
år.
Arbetet med kostnadsrationaliseringar och förbättringar av kunderbjudandena i Minicall-nätet har fortsatt under andra
kvartalet. Rekommendationer inom offentlig sektor att undvika beroende av GSM vid krissituationer har gett ökat
intresse för Minicall som en alternativ kommunikationskanal. Till följd av detta har bl.a. skräddarsydda paketeringar av
Minicall tagits fram för krisberedskapsorganisationerna inom kommuner för att möta efterfrågan.

Konsultverksamheten
Den nya organisation, som infördes vid årsskiftet för konsultverksamheten och som består av fyra konsultbolag och
ett produktbolag, fungerar i huvudsak väl. Delar av verksamheten har dock under första halvåret haft
lönsamhetsproblem p.g.a. pressade priser och låg beläggning. Med de nya avtal som tecknats kommer både
prisbilden och beläggningen att förbättras under hösten.
Generic Systems AB har en god balans i sin verksamhet och fortsätter att vidareutveckla sina erbjudanden. Glädjande är att den kompetens som bolaget har förvärvat inom fokusmarknaden totalförsvar nu i allt större grad efterfrågas av civila kunder, där Danske Bank och Telia är två exempel. Bolaget har en allt större andel internationella uppdrag och då speciellt med arkitekturfrågor och med stöd i strategiska bedömningar.
Generic Technology AB har fortsatt vidareutveckla sin verksamhet som omfattar analys, design och utveckling av
kommunikationssystem, flygsystem samt sensorsystem. Tjänsterna är teknikinriktade och vänder sig mot alla lämpliga branscher. Under 2008 har antalet kunder ökat markant och kunderna finns idag inom försvaret och andra offentliga myndigheter, försvarsindustri, telekomindustri, life science samt övrig civil industri. Nya viktiga kunder är OMX
Technology och Symsoft. FMV är idag den dominerande kunden och kommer även i framtiden att vara den viktigaste
kunden. Genom arbetet för FMV har bolaget fått en djup förståelse för de krav som Totalförsvaret och andra myndigheter ställer på sina produkter och system. Bolaget tillämpar denna kunskap inom andra marknadssegment, som
exempelvis Life Science och tillverkningsindustrin med liknande krav på sina produkter och system.
Generic Integration AB har fortsatt satsningen på IT-management och integrationslösningar med fokus på migreringskoncept. Samarbetet med IBM har förstärkts ytterligare med ett antal gemensamma offerter. En ny viktig kund är
Elanders som får hjälp med integrationsstrategier. Under perioden har initierats en satsning på Grön IT där samarbete
har inletts med ett antal partners.
Generic Solutions AB har under första halvåret fortsatt hjälpa kunder inom offentlig sektor, industri och telekom. Bolaget arbetar med både verksamhetssystem och produktutveckling. Exempelvis genomför bolaget intressanta uppdrag
hos Rikspolisen, Maquet och Ericsson. Flera större offertarbeten för kunder inom offentlig sektor har genomförts.
Västeråskontoret har fortsatt växa. En platschef som bidrar till ökad leverans- och försäljningskapacitet har anställts.
En av Solutions största kunder, Bombardier Transportation, har visat fortsatt förtroende genom att lägga flera nya
uppdrag på bolagets konsulter.
Generic Vaktis AB har fortsatt att leverera kundsupport samt förvalta och utveckla produkten Vaktis. Denna kommer
dessutom senare under året att göras allmänt tillgänglig som ”Open Source”.

Medarbetare
Det genomsnittliga antalet medarbetare (omräknat till heltidstjänster) uppgick under perioden januari – juni till 179
(162). Antalet medarbetare vid periodens slut uppgick till 192 (161).
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Ekonomisk utveckling under aktuellt kvartal; april – juni 2008
Nettoomsättningen ökade med 24 % och uppgick till 67 983 (54 747) kSEK. Rörelseresultatet uppgick till 1 055
(-2 867) kSEK och rörelsemarginalen till 1,6 (-5,2) %. Rörelseresultatet har förbättrats jämfört med motsvarande
period 2007.
Telekomverksamheten visar en fortsatt god lönsamhet. Nettoomsättningen ökade med 5 % och uppgick till 16 074
(15 322) kSEK. Rörelseresultatet uppgick till 2 126 (1 701) kSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 13,2 (11,1) %.
Nettoomsättningen för konsultverksamheten ökade med ca 30 % och uppgick till 53 113 (40 634) kSEK och rörelseresultatet blev -304 (-2 138) kSEK. Rörelsemarginalen uppgick till -0,6 (-5,3) %. Den ökade nettoomsättningen förklaras av högre debiteringsgrad och förvärvet av Racomna AB under det tredje kvartalet 2007. Debiteringsgraden har
också förbättrats jämfört med första kvartalet.
Den låga lönsamheten i konsultverksamheten beror huvudsakligen på lönsamhetsproblem i delar av verksamheten,
men också på att de förändringar som verksamheten genomgår ännu inte har haft fullt genomslag. De speciella
lönsamhetsproblemen i delar av verksamheten beror på pressade priser och låg beläggning.
I de totala personalkostnaderna ingår kostnader för underkonsulter med 7 617 (4 970) kSEK.

Ekonomisk utveckling under perioden; januari – juni 2008
Nettoomsättningen ökade med 11 % och uppgick till 127 864 (114 793) kSEK. Rörelseresultatet uppgick till 85
(1 426) kSEK och rörelsemarginalen till 0,1 (1,2) %.
Telekomverksamheten visar en fortsatt god lönsamhet. Nettoomsättningen ökade med 2 % och uppgick till 32 058
(31 309) kSEK. Rörelseresultatet uppgick till 4 801 (4 078) kSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 15 (13,0) %. Rörelseresultatet i Minicall-verksamheten har förbättrats bl. a. beroende på kostnadsrationaliseringar samt ökad ekonomisk
livslängd för Minicall-nätet, vilket innebär minskade avskrivningar jämfört med motsvarande period 2007.
Nettoomsättningen för konsultverksamheten ökade med 14 % och uppgick till 98 194 (85 838) kSEK och rörelseresultatet blev -3 334 (1 281) kSEK. Rörelsemarginalen uppgick till -3,4 (1,5) %. Debiteringsgraden har förbättrats
avsevärt jämfört med föregående år. Lönsamheten har dock under 2008 varit låg, beroende på låg beläggning och
pressade priser i del av konsultverksamheten. Ännu har den pågående neddragningen av kostnaderna inte påverkat
lönsamheten för konsultverksamheten.
I de totala personalkostnaderna ingår kostnader för underkonsulter med 13 167 (11 224) kSEK.

Finansiell ställning
Finansiell ställning
Koncernens likvida medel uppgick den 30 juni 2008 till 364 (1 494) kSEK. Utöver detta förfogar koncernen över en
checkkredit med en limit om 20 000 kSEK. Av limiten utgör 3 500 kSEK en separat checkkredit till följd av fakturabelåning. Checkkrediten var per den 30 juni 2008 utnyttjad med 5 803 (13 441) kSEK. Det minskade utnyttjande av
checkkrediten förklaras främst av att koncernen under det andra kvartalet 2008 har ersatt delar av denna med ett
långfristigt lån uppgående till 10 000 kSEK. Kortfristig räntebärande skuld avseende finansiell leasing uppgick till
4 006 (3 804) kSEK och motsvarande långfristig räntebärande skuld uppgick till 8 013 (7 383) kSEK.
Soliditeten uppgick den 30 juni 2008 till 35,7 % (42,4) %.
Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3 295 kSEK (-4 303) i allt väsentligt beroende på att kapitalbindningen i rörelsekapital har minskat under perioden.
Kassaflödespåverkande investeringar uppgående till 3 251 kSEK exklusive internt upparbetade timmar avser såväl
immateriella tillgångar som materiella anläggningstillgångar. Bland annat har telekomverksamheten investerat i
utrustning för Text-to-Speech och vidareutvecklingen av Vaktis har fortsatt.
Det negativa kassaflödet från finansieringsverksamheten förklaras av amortering av leasingskulder samt av utdelning
till minoriteten i Generic Mobile.
Periodens totala kassaflöde uppgick till -1 856 (-5 766) kSEK.
Investeringar
De totala investeringarna under perioden uppgick till 5 880 (7 137) kSEK varav 2 007 (2 474) kSEK avser immateriella tillgångar och 3 873 (4 663) kSEK avser materiella anläggningstillgångar. De totala investeringarna inkluderar
balanserade utgifter för utvecklingsarbeten som är internt upparbetade samt investeringar avseende finansiell leasing
uppgående till 301 (748) kSEK respektive 2 328 (1 093) kSEK.
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Eget kapital
Vid årsstämman den 23 april 2007 beslutades att till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom
Generickoncernen utge högst 183 000 teckningsoptioner med berättigande till teckning av högst 183 000 aktier.
Teckningsoptionernas lösenkurs uppgår till 30 kr och 25 personer tecknade sammanlagt 131 000 optioner. Då teckningskursen väsentligt överstiger den genomsnittliga aktiekursen under perioden anses optionerna sakna utspädningseffekt och har därför exkluderats från beräkningen av resultat per aktie. Om den genomsnittliga aktiekursen i
framtiden uppnår en nivå över lösenkursen kommer dessa optioner att medföra utspädning.

Moderbolaget
Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma tjänster till övriga koncernbolag. Extern nettoomsättning för
moderbolaget uppgick för perioden till 1 444 (73) kSEK och rörelseresultatet uppgick till -1 421 (- 3 915) kSEK. Under
perioden har moderbolaget för Generic System AB:s räkning fakturerat Network Enabling System Partner (NESP) ett
belopp om 1 276 kSEK. Moderbolaget investerade under perioden 0 (553) kSEK i immateriella anläggningstillgångar
och 235 (274) kSEK i materiella anläggningstillgångar. Moderbolagets likvida medel uppgick den 30 juni 2008 till 11
(67) kSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inget att rapportera.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Beroendet av försvarssektorn är fortsatt stort inom konsultverksamheten. Då inga betydande förändringar i övrigt har
skett under perioden avseende väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till redogörelsen i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2007.

Framtidsutsikter
Generics bedömning är att efterfrågan på den svenska marknaden för Generics konsulttjänster kommer att vara god
under 2008 och att de åtgärder som genomförs kommer att få en positiv effekt på koncernens resultat under 2008 och
2009. För telekomverksamheten väntas en fortsatt god lönsamhet under 2008.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och för moderbolaget i
enlighet med årsredovisningslagen. Redovisningsprinciperna som har tillämpats för koncernen och moderbolaget
överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.
De aktuariella vinster eller förluster avseende förmånsbestämda pensioner som uppstår på grund av justeringar och
förändringar av aktuariella antaganden kommer i samband med en ny beräkning av pensionsskulden per 2008-12-31
att redovisas direkt mot eget kapital.

Granskningsrapport
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
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Intygande
Styrelsen och verkställande direktören för Generic Sweden AB försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt över moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står för.

Kommande ekonomisk information
Delårsrapport januari – september 2008 lämnas den 13 november 2008.
Bokslutskommuniké 2008 lämnas den 20 februari 2009.

Stockholm den 22 augusti 2008

Generic Sweden AB (publ)

Stig-Arne Larsson
Styrelseordförande

Peder Swenman
Styrelseledamot

Göran Tuvstedt
Styrelseledamot

Arne Lindberg
Styrelseledamot

Rickard Asp
Styrelseledamot

Hans Nilsson
Styrelseledamot
Verkställande direktör

Om Generic:
IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med
behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa tjänster och lösningar för lednings- och
kommunikationssystem till bl a Försvaret, myndigheter, sjukvården, industrin samt bank- och finanssektorn.
Telekomverksamheten med telekomoperatören Generic Mobile är specialiserad på meddelandetjänster för kritiska
miljöer och driver bl a meddelandetjänsten Minicall och SMS i fasta nätet. Företaget har även en unik licens för mobil
data- och talkommunikation som möjliggör mobilt bredband med hög dataöverföringshastighet. Generic har knappt
200 anställda och är sedan oktober 2006 noterad på NGM Equity, med kortnamnet GENI. För mer information se
www.generic.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Hans Nilsson, VD och koncernchef
tel 08-601 38 04 e-post: hans.nilsson@generic.se
Ulf Zander, CFO
tel 08-601 38 32 e-post: ulf.zander@generic.se
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
kSEK

april - juni
2008
2007

januari - juni
2008
2007

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Totala intäkter

67 983
458
68 441

54 747
109
54 856

127 864
484
128 348

114 793
919
115 712

228 616
919
229 535

-6 668
-9 310
-48 989
-2 419

-7 335
-7 564
-40 313
-2 511

-12 987
-17 385
-93 003
-4 888

-12 481
-15 896
-80 943
-4 966

-26 651
-31 985
-162 963
-10 075

1 055
-570
485
-82
403

-2 867
-202
-3 069
947
-2 122

85
-964
-879
-191
-1 070

1 426
-385
1 041
-326
715

-2 139
-1 221
-3 360
504
-2 856

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Minoritetsintressen

332
71

-2 231
109

-1 360
290

470
245

-3 541
685

Resultat per aktie före utspädning, SEK
Resultat per aktie efter utspädning, SEK

0,05
0,05

-0,33
-0,33

-0,20
-0,20

0,07
0,07

-0,52
-0,52

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
*
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat före skatt
Skatt
Årets resultat
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jan - dec
2007
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NYCKELTAL

april - juni
2008
2007

januari - juni
2008
2007

jan - dec
2007

Tillväxt
Intäktstillväxt

24%

-5%

11%

-1%

5%

Marginaler
Rörelsemarginal, EBIT

1,5%

neg

0,1%

1,2%

neg

-

-

-

-

neg
neg

35,7%
0,59
-

42,4%
-

35,7%
0,59
-

42,4%
-

37,6%
0,55
neg

Avkastningsmått
Avkastning på sysselsatt kapital
Avkastning på eget kapital
Finansiell ställning
Soliditet
Skuldsättningsgrad, ggr
Räntetäckningsgrad, ggr
Data per aktie *)
Genomsnittligt antal aktier
Eget kapital per aktie, SEK
Kassaflöde per aktie, SEK
Resultat per aktie, SEK

6 828 900 6 828 900 6 828 900 6 828 900 6 828 900
6,99
7,96
6,99
7,96
7,19
-0,27
-0,84
-0,74
0,05
-0,33
-0,20
0,07
-0,52

Anställda
Genomsnittligt antal anställda
Nettoomsättning per anställd, kSEK
EBIT per anställd, kSEK

181
376
6

160
342
-18

179
714
0

162
709
9

*) Omräknat efter split 2:1
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167
1 369
-13
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