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Förvaltningsberättelse
VD-ordet
Ett händelserikt år
2017 kan sammanfattas som ett händelserikt år för Generic Sweden. I juni avyttrades
konsultverksamheten till Empir Group AB. Avyttringen innebär samtidigt en renodling av
verksamheten mot telekom och möjliggör också fullt fokus på att fortsätta utveckla denna del.
Fokus på telekomverksamheten framöver
Generic levererar i sin telekomverksamhet lösningar för tids- och verksamhetskritiska
meddelanden både via eget radionät och via samarbeten med andra operatörer. Våra kunder
finns företrädesvis inom områdena samhällssäkerhet och telekom och omfattar både företag,
myndigheter och organisationer med särskilt höga krav på tillgänglighet, säkerhet och
service. Genom att leverera information via tillförlitlig kanal, till rätt mottagare i rätt tid,
bidrar vi till att rädda liv samt reducera skada på materiella egendomar. Generics lösningar
intregreras allt oftare också i system med syfte att digitalisera och effektivisera
kommunikationsintensiva processer.
Bland kunderna kan nämnas SOS Alarm, polisen, räddningstjänsten, sjukhus, transport- och
resebolag energibolag, bank- och försäkringsbolag samt privata larmföretag. Även de stora
telekomoperatörerna som Telia, Telenor, Tele2 och 3 återfinns bland våra kunder.

Tillväxt och investeringar
Telekomverksamhetens fokus är att skapa tillväxt och att stärka positionen som en av de
ledande leverantörerna av tids- och verksamhetskritiska meddelanden i Sverige. Detta görs
genom att fortsätta investera i utveckling av den marknadsledande och egenutvecklade
plattformen Messit.
Omfattande investeringar har under året också skett i Minicallplattformen i syfte att utveckla
ny funktionalitet och säkerställa tillförlitlighet i nätet.
Under året har vi också fått möjlighet att välkomna ett stort antal nya kunder, inte minst
under fjärde kvartalet kunde vi se en god kundtillväxt i affärsområdet Messit. Därtill har
Generic tecknat flera betydelsefulla avtal om partnerskap. Vi bedömer att efterfrågan på våra
tjänster har ökat under året, särskilt när det kommer till integrerade lösningar.
Efter en stark avslutning i fjärde kvartalet ökade omsättningen på helårsbasis jämfört med
föregående år. Bolagets soliditet och finansiella ställning är stark och jag ser med tillförsikt
fram emot ett spännande 2018.

Stockholm den 19 april 2018
Jonas Jegerborn, VD och koncernchef
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Generic Sweden AB (publ), org nr 556472-3632,
får härmed avge följande årsredovisning och koncernredovisning för 2017.
Information om verksamheten
Generic levererar tjänster för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med höga krav
på kvalitet och behov av extra hög tillförlitlighet.
Moderbolaget Generic Sweden AB (publ) äger dotterbolaget Generic Mobile Systems
Sweden AB (100%).
Moderbolagets aktie är sedan november 2008 noterad på First North, som drivs av NASDAQ
OMX, med handelsbeteckningen GENI. Under perioden oktober 2006 - november 2008 var
aktien noterad på NGM-Equity.
Generic är en specialiserad teleoperatör med eget radionät för verksamhetskritisk
kommunikation och ett komplett utbud av meddelandetjänster. Grunden i företaget är kritisk
kommunikation och larmtjänster till företag, myndigheter och organisationer med extremt
höga krav på tillgänglighet, säkerhet och service. Ovanpå denna bas erbjuder Generic även
masskommunikation via SMS till företag och organisationer med höga krav på flexibilitet
och bibehållen hög tillgänglighet och säkerhet.
Generic har lång erfarenhet av kritisk kommunikation och har i över 20 år arbetat med bl a
kommunikationssystem inom försvarssektorn. Generic är sedan lång tid tillbaka teleoperatör
för det rikstäckande pagingnätet Minicall med tiotusentals aktiva användare inom sjukvård,
räddningstjänst, polis, försvar samt jour- och larmverksamheter. Bolaget har professionell
drift 365/24/7, förstklassig företagskundtjänst och support, samt skyddsklassad driftshall med
bl a redundanta system och skalskydd. Företaget lever med kritisk kommunikation.
Generic erbjuder flexibla SMS-tjänster för olika behov. Allt från personliga meddelanden och
marknadsföring till tids- och verksamhetskritisk information. Med den långa erfarenheten
från krävande kommunikation åt aktörer med allra högsta krav på säkerheter och snabbhet,
adderas en ny nivå av tillförlitlighet för meddelanden i vardagen för alla branscher.
Generic har en prominent kundportfölj med kunder med allra högsta krav, såsom SOS Alarm,
polisen, räddningstjänsten, sjukhus, energibolag, bank- och försäkringsbolag samt privata
larmföretag. Generic är också leverantör till de stora telekomoperatörerna Telia Company,
Telenor, Tele 2 och 3.
Bolagets strategi att - som flexibel operatör med en komplett infrastruktur vidareutveckla och
komplettera tjänsteutbudet i nära samarbete med kunder - har varit framgångsrikt. Generic
har en närmast unik förmåga att anpassa lösningar för meddelandehantering och är därmed ett
konkurrenskraftigt alternativ för stora företag och organisationer.

Generic Sweden AB
556472-3632

4

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Konsult
Styrelsen i Generic tog under året beslut om att avyttra konsultverksamheten för att helt och
hållet fokusera på telekomverksamheten.
Således avyttrades aktierna i det helägda dotterbolaget Generic Systems Sweden AB
tillsammans med det 20%-iga innehavet i NESP AB till det börsnoterade bolaget Empir
Group AB (fd MSC Group AB). Avvecklingen av konsultverksamheten resulterade i en
förlust om sammantaget 11 MSEK, redovisad på raden Avveckling av konsultverksamhet i
resultaträkningen för koncernen. Bolagets verkställande direktör Fredrik Svedberg sade upp
sin anställning i bolaget i november månad.
Telekom
Bolagets satsning på ökad fokusering inom affärsområdet Messit och då framförallt SMS för
ökad tillväxt fortsätter. Generic har flera mycket lönsamma mogna tjänster med avtagande
volymer. De nya tjänsterna måste därför växa snabbare för att få en total tillväxt. En
intensifierad kundbearbetning med flera strategiskt viktiga affärer under de senaste åren har
stärkt bolagets position på marknaden. Volymen skickade SMS har dubblerats under året.
Vidare har Generic under året stärkt sin position inom området verksamhetskritisk
kommunikation och har tecknat avtal med två nya storkunder till redan befintliga SOS Alarm.
Bolaget har även utvecklat meddelandeplattformen och stärkt erbjudandet för denna
kundgrupp genom att larmcentralerna nu kan låta sina kunder kvittera larmen via SMS på ett
säkert sätt.
Samarbetet med partners fortsätter och bolaget har under året tecknat 15 nya partneravtal.
Exempel på större affärer som kommit via partners under året är ICA, ABB och Svenska
Spel. Bolaget har vidare tillsammans med SecureAPPbox tagit fram ett gemensamt koncept
för digitalisering av fax på ett GDPR-verifierat sätt.
Generic har gett produktutveckling ökad strategisk tyngd och därvid rekryterat fler
systemutvecklare. Tjänsteplattformen har vidareutvecklats under året till stor del baserat på
kundbehov. Funktionalitet relaterad till marknadsföringskunder har förbättrats, liksom
tidigare nämnda kvittenslösning och lösning för GDPR-säkrad fax.
Minicall har fortsatt en stark position på marknaden för verksamhetskritisk kommunikation
och ett exempel är Sveriges Radio som under året nyinvesterat i Minicall efter att ha
utvärderat RAKEL.
Utbytet av det gamla transmissionsnätet i Minicalls basstationer till en modern IP-baserad
lösning avslutades under året. Nätet är med den nya lösningen mindre känsligt för geografiskt
omfattande störningar och medger flexiblare placeirng av basstationer.
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I egenskap av teleoperatör påverkas bolaget på många sätt av dataskyddsförordningen GDPR
och har därför utsett ett dataskyddsombud.
I november månad sade Johan Ågren upp sin anställning som verkställande direktör i
dotterbolaget Generic Mobile Systems Sweden AB.
Styrelsen i Generic Sweden har utsett Jonas Jegerborn, med ett långt förflutet inom
telekombranschen, som ny VD i Generic Sweden AB och även som VD i dotterbolaget
Generic Mobile. Jonas Jegerborn tillträdde som VD i mars 2018.

Intäkter och resultat - kvarvarande verksamhet,jämförbara siffror
Koncernens intäkter för räkenskapsåret uppgick till 52,8 (51,3) MSEK. Rörelseresultatet
uppgick till 4,9 (5,3) MSEK och rörelsemarginalen var 9,2% (10,3%).
Resultat från avvecklad konsultverksamhet uppgick till -11,0 (2,2) MSEK. Periodens
totalresultat uppgick till -6,9 (7,3 MSEK).

Finansiell ställning per 31 december 2017
Kassaflödet under året uppgick till 4,9 (-0,6) MSEK.
Koncernens likvida medel per den 31 december 2017 uppgick till 17,7 (12,9) MSEK. Utöver
detta förfogar koncernen över en checkkredit med en limit om 10 MSEK. Vid
utgången av året var checkkrediten ej utnyttjad.
Räntebärande skuld avseende finansiell leasing uppgick till 0 (0) MSEK.
Soliditeten uppgick den 31 december 2017 till 65,3 (64,2) %.
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Moderbolaget
Under året uppgick faktureringen till 3,4 (4,1) MSEK och rörelseresultatet uppgick till -4,0 (4,1) MSEK. Moderbolaget redovisar i finansnettot en realisationsförlust om 8,9 MSEK från
avyttringen av aktierna i Generic System Sweden AB och NESP AB. Därtill redovisar
moderbolaget en förlust om 1 MSEK från innehavet i Empir Group AB (fd MSC Group AB),
varav 0,3 MSEK realiserats under 2017. Moderbolaget erhöll koncernbidrag från dotterbolag
om sammantaget 8,0 (10,7) MSEK.
Moderbolaget har återfört periodiseringsfond om 3,2 (-1,7) MSEK. Skattekostnaden i
moderbolaget uppgår till 1,5 (1,1) MSEK.

Medarbetare
Det genomsnittliga antalet medarbetare (omräknat till heltidstjänster och kvarvarande
verksamhet) uppgick under perioden januari - december till 15 (17). Antalet medarbetare vid
periodens slut uppgick till 15 (15). Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen
har dessutom verksamhet förlagd till Luleå, Örebro och Malmö.

Styrelsens arbete under året
Moderbolagets styrelse består av fem ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Verkställande
direktören är ordinarie ledamot av styrelsen. Andra tjänstemän i koncernens bolag deltar vid
behov i styrelsens sammanträden som föredragande eller sakkunniga i särskilda ärenden.
Styrelsen har under året genomfört 5 protokollförda möten. Styrelsen har en fastställd
arbetsordning för sitt arbete samt en skriftlig arbetsfördelning mellan styrelsen och den
verkställande direktören. Dessutom finns en instruktion för ekonomisk rapportering till
styrelsen. Revisorn har deltagit vid ett sammanträde och redogjort för sina iakttagelser.

VD och styrelsesammansättning
Ledamöter i styrelsen under räkenskapsåret har varit Hans Krantz, ordförande, Kenth-Åke
Jönsson, Erik Gabrielsson, Stefan Widén och Fredrik Svedberg.
VD och koncernchef under räkenskapsåret har varit Fredrik Svedberg.
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Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antagna vid årsstämman 2017
Ersättningsnivåerna skall vara maknadsmässiga. Utöver fast lön kan rörlig ersättning enligt
incitamentsprogram erbjudas. Pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga och skall baseras
på avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall
sammantaget inte överstiga 12 månadslöner för respektive befattningshavare. Rörlig
ersättning, som inte får överstiga 30% av den fasta lönen, skall bestämmas av i vilken
utsträckning i förväg uppställda mål avseende ekonomiska nyckeltal eller andra mål för
befattningshavarens ansvarsområden uppnås. Utfallande ersättning utbetalas i form av lön
eller pensionsavsättning. Styrelsen skall äga rätt att frångå linjerna om det i enskilt fall finns
särskilda skäl för detta.

Börshandel
Moderbolagets aktie är sedan november 2008 noterad på First North, som drivs av Nasdaq
OMX, med handelsbeteckningen GENI.

Kursutveckling
Generic utnyttjar en likviditetsgaranti från Remium Nordic AB som också är bolagets
Certified Advisor. Vid ingången av 2017 var aktiekursen 5,30 kr och vid årets utgång var
aktiekursen 4,58 kr, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde om 56,3 (65,1) MSEK.

Aktiekapital
Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2017 till 9 833 616 kr fördelat på 12 292 020
aktier med ett kvotvärde på 0,80 kr per aktie.
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Största aktieägare per 31 december 2017
Namn
Hans Krantz och Fredrik Svedberg gm bolag
Martin Gren gm bolag och familj
Fredrik Grevelius
Arne Lindberg
Kjell Arvidsson
Tobias Järvström
Nordnet Pensionsförsäkring AB
Jan Lund-Jensen
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
Superbus Aktiebolag
Marianne Rapp
Försäkrings AB Skandia
Övriga aktieägare
Totalt per 31 december 2016

Antal aktier och Ägarandel i
röster
procent
6 300 410
51,26%
2 564 385
20,86%
380 000
3,09%
321 562
2,62%
307 226
2,50%
263 093
2,14%
250 314
2,04%
172 520
1,40%
161 075
1,31%
117 000
0,95%
115 572
0,94%
103 951
0,85%
962 740
7,83%
12 292 020
100%

Utdelningspolicy
Vid beslut om utdelning följer styrelsen de restriktioner som följer av avtal, lagar och
myndighetskrav för utbetalning av utdelning till aktieägarna.
Utdelningen kommer för räkenskapsår med normal löpande verksamhet att utgå med
maximalt 50 procent av nettoresultatet under förutsättning att detta inte äventyrar
finansieringen av verksamheten. För räkenskapsåret 2017 föreslår styrelsen att det lämnas en
utdelning om 1,00 kr/aktie, varav 0,70 kr/aktie är engångsutdelning relaterad till avyttringen
av konsultverksamheten.

Risker och osäkerhetsfaktorer hänförliga till Generics verksamhet
Nedan anges några av de riskfaktorer som kan få betydelse för Generics framtida utveckling.
Risker är ett naturligt inslag i affärsverksamhet och företagande. Egendoms- och
ansvarsrisker samt avbrottsrisker täcks av försäkringar med hittills små inträffade skador.
Avseende finansiella risker hänvisas till not 21 i denna årsredovisning.
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Konjunkturpåverkan
Generics verksamhet är exponerad för konjunkturssvängningar i kundledet. Bolagets kunder
består av s.k. blåljusmyndigheter och andra myndigheter och företag med krav på säker och
driftssäker kommunikation. Detta genererar relativt stabilt löpande intäkter oberoende av fas i
konjunkturscykeln.

Telekommarknaden i förändring
Telekombranschen står inför ett antal teknikskiften bl.a. påskyndande av successivt ökande
integration av IT och telekom samt ökade krav på mobilitet och överföringskapacitet. För
operatörer med verksamheter inom befintliga tekniker innebär detta att
marknadsförutsättningarna kan påverkas i takt med att nya tekniker får genomslag samtidigt
som detta skapar möjligheter för aktörer som Generic.

Myndighetsbeslut
Post- och telestyrelsen, PTS, fattar beslut om bl. a. frekvenstillstånd och licenser för
mobiltelefoni. Generic är med några års intervall återkommande beroende av förlängning av
tillstånd för sina olika verksamheter. I normalfallet är dock förlängningarna en formalitet om
licensen nyttjas och licenskraven i övrigt uppfylls. Verksamheten innebär en stor
samhällsnytta genom sin höga tillgänglighet och är dessutom kommersiellt intressant.
Generic är därmed en etablerad aktör med trovärdighet gentemot såväl samarbetspartners
som PTS. I början av 2018 förlängdes befintliga frekvenstillstånd hos PTS för Minicall att
gälla till och med år 2022.

Skador i produktionssystem
Generic är beroende av hög tillgänglighet i sina produktionssystem. En utslagning av centrala
system skulle innebära stora problem för verksamheten. Systemen är dock byggda för hög
tillgänglighet där alla vitala delar är dubblerade. Generic har också ett reservdelslager och ett
reservsystem vilket reducerar risken för allvarlig och långvarig driftsstörning.
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Beroende av kompetens
Generics produktionssystem är till delar unika på marknaden. Det tar lång tid att bygga upp
kompetens och kunnande av ny personal. Att inom kort tid förlora hela eller stora delar av
driftspersonalen skulle innebära stora problem för verksamheten. Dokumentation och
personalrotation inom den operativa verksamheten är därför viktiga delar för att sprida
kompetens. Kontinuitetsplanering är likaså ett viktigt verktyg för säkrande av kontinuiteten.

Framtida utveckling
Ambitionen för fortsatt tillväxt inom SMS-området är fortsatt hög. Mobil kommunikation och
meddelanden har blivit livsviktigt och nödvändigt för merparten av företag och
organisationer idag. Nästa alla verksamheter har behov av snabba och säkra leveranser av
meddelanden som når mottagaren var som helst. Det kan vara kunderbjudanden, aviseringar,
leveransbesked, bokningsbekräftelse eller tids- och verksamhetskritisk information, t ex larm
om driftsstörningar. De senaste årens vidareutveckling av tjänsteplattformen möjliggör även
för Generic att åta sig allt större SMS-volymer inom segment såsom e-handel och logistik.
Generic ser fortsatt positivt på utvecklingen inom A2P SMS, dvs SMS som skickas från en
applikation, eller system, till en person. Ett typiskt exempel är påminnelser om en bokad tid
hos tandläkaren, Bilprovningen, el dylikt. Generic har under 2017 nått framgång med flera
nya stora kunder och utsikterna för 2018 ser mycket positiva ut.
Generic jobbar även aktivt med affärsutveckling på nya tjänster för att genom digitalisering
effektivisera företags processer. Bolagets positionering på marknaden, starka relationer med
operatörer, krävande kunder och stor partnernätverk, borgar för stora möjligheter att ta dessa
tjänster ut på marknaden.
Fokus för Generic är fortsatt att säkra tillväxten och att stärka rollen som det självklara valet
för kritiska meddelanden. Bolaget strävar efter långsiktiga relationer med gemensam
affärsutveckling kring kundens behov av meddelandetjänster. Tillsammans med flexibla
lösningar och personlig service kan Generic skapa trygghet för kunden.
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Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Överkursfond
Balanserad vinst
Årets vinst
TSEK

290
20 596
-4 135
16 751

Styrelsen föreslår att det fria egna kapitalet med den
fördelning som framgår ovan disponeras enligt följande:
till aktieägarna utdelas 1,00 kr per aktie, totalt
i ny räkning överförs

Beträffande företagets och koncernens resultat och
ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar samt rapport över totalresultatet med
tillhörande bokslutskommentarer.

12 292
4 459
16 751
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Koncernresultaträkning

Not

2017

2016

Nettoomsättning
Rörelsens intäkter

2, 3

52 770
52 770

51 266
51 266

Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Rörelsens kostnader

4
4, 5
6, 7, 9
8

-24 821
-8 499
-13 826

-21 499
-9 052
-14 261

-763
-47 909

-1 179
-45 991

4 861

5 275

95
-51
44

19
-62
-43

4 905

5 232

11

4 905

5 232

Skatt
12
Årets resultat från kvarvarande verksamhet

-852
4 053

-1 943
3 289

-10 962
-6 909

2 166
1 815
7 270

-0,56
-0,56

0,59
0,59

Rörelseresultat
Finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansnetto

10

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Resultat från avvecklad verksamhet
Övrigt totalresultat
Årets totalresultat

Resultat per aktie före utspädning
Resultat per aktie efter utspädning

13
6

14
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Not

2017-12-31

2016-12-31

256
5 817
6 073

19 024
19 024

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Goodwill

15

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

16
17

2 688
1 816
4 504

5
5 622
5 627

Övriga anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Uppskjuten skattefordran
Finansiella tillgångar som kan säljas
Fordringar

18
11
19
19

11
2 585
2 000
4 596
15 173

918
918
25 569

227
9 836
1 410
6 969
18 442

229
11 506
1 310
17 647
30 692

17 725
36 167
51 340

12 792
43 484
69 053

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

19, 20

21
22

Kassa och Bank
Summa omsättningstillgångar

23

Summa tillgångar

24
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Not

2017-12-31

2016-12-31

9 834
9 195
14 678
33 707

9 834
9 195
25 275
44 304

33 707

44 304

6 032
6 032

672
6 032
6 704

3 652
633
949
6 367
11 601
51 340

7 062
400
2 461
8 122
18 045
69 053

Eget kapital och skulder
Eget kapital

25

Aktiekapital (12 292 020 aktier)
Övrigt tillskjutet kapital
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat
Summa eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderbolagets
aktieägare
Långfristiga skulder
Uppskjutna skatter
Övriga avsättningar
Summa långfristiga skulder

11
26

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

19
21

Summa skulder och eget kapital

28

27
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Koncernens förändringar i eget kapital
Eget kapital hänförligt till
moderbolagets aktieägare, TSEK

Eget kapital 2016-01-01
Utdelning till aktieägare
Årets totalresultat
Utgående eget kapital 2016-12-31

Eget kapital 2017-01-01
Utdelning till aktieägare
Årets totalresultat
Utgående eget kapital 2017-12-31

Not

Aktiekapital

25

9 834
9 834

25

9 834
9 834

Övrigt Balanser
Summa
tillskjutet ad vinst eget kapital
kapital inklusive
årets
resultat
9 195 21 693
40 722
- -3 688
-3 688
7 270
7 270
9 195 25 275
44 304

9 195
9 195

25 275
-3 688
-6 909
14 678

44 304
-3 688
-6 909
33 707
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Not

2017

2016

-6 057

7 407

2 645
-1 302

1 267
-742

-4 714

7 932

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/minskning(+) varulager
Ökning(-)/minskning(+) rörelsefordringar
Ökning(+)/minskning(-) rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

2
-2 812
8 236
712

-49
6 240
-7 767
6 356

Investeringsverksamheten
Avyttring konsultverksamhet
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella tillgångar
Amortering/avyttring av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

9 859
-256
-1 694
7 909

-20
-3 616
-3 636

Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning
Erhållen utdelning från intressebolag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-3 688
-3 688

-3 688
400
-3 288

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

4 933
12 792
17 725

-568
13 360
12 792

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet,
mm
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
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Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys – koncernen
Koncernen
2017
2016
Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen ränta
95
19
Erlagd ränta
-51
- 62
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.
Avgår resultatandel i intresseföretag
- 682
Av- och nedskrivningar av tillgångar.
1 428
1 929
Rearesultat av avyttring av anläggningstillgångar
299
Rearesultat avyttring av intresse-/dotterföretag
918
20
2 645
1 267

Ej utnyttjade krediter
Ej utnyttjade kreditfaciliteter uppgår till 10 000 (10 000) TSEK

17
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Moderbolagets resultaträkning

Not

2017

2016

Nettoomsättning

2

3 370
3 370

4 086
4 086

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader

4, 5
9
8

-409
-4 963
-1 948

-1 127
-5 028
-1 963

-34
-7 354

-93
-8 211

-3 984

-4 125

-8 911

403

-963
81
-9 793

5
-11
397

-13 777

-3 728

11 182
-1 540
-4 135

9 053
-1 106
4 219

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster

29
30
10
10
10

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat
Årets resultat

31
12
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Moderbolagets balansräkning
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Not

2017-12-31

2016-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

15

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

17

90

17

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

32
18
19
19

11 778
2 584
2 000
16 362
16 452

31 832
33
31 865
31 882

328
14 278
1 388

15 669
1 201

224
16 218
5 025
21 243
37 695

661
17 531
425
17 956
49 838

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

19

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

23

Summa tillgångar

22
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Moderbolagets balansräkning

Not

Eget kapital och skulder

25

2017-12-31

2016-12-31

9 834
9 195
19 029

9 834
9 195
19 029

290
20 596
-4 135
16 751
35 780

290
20 064
4 219
24 573
43 602

415
24
875
47

3 174
377
1 515
47

554
1 915
37 695

1 123
3 062
49 838

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

27

28, 33, 34
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Moderbolagets förändringar i eget kapital
Not

Ingående eget kapital
2016-01-01
Vinstdisposition
Utdelning till aktieägare
Årets resultat
Utgående eget kapital
2016-12-31

Ingående eget kapital
2017-01-01
Vinstdisposition
Utdelning till aktieägare
Årets resultat
Utgående eget kapital
2017-12-31

25

25

Aktie- Reservkapital
fond

Över- Balanser
kurs- ad vinst
fond

Årets
resultat

Totalt
eget
kapital

9 834
-

9 195
-

290
-

19 805
3 946
-3 687
-

3 946
-3 946
4 219

43 070
-3 687
4 219

9 834

9 195

290

20 064

4 219

43 602

9 834
-

9 195
-

290
-

20 064
4 219
-3 687
-

4 219
-4 219
-4 135

43 602
-3 687
-4 135

9 834

9 195

290

20 596

-4 135

35 780
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Not

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet,
mm
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

Ökning(-)/minskning(+) rörelsefordringar
Ökning(+)/minskning(-) rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Utdelning från intresseföretag
Avyttring av dotterföretag
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Placeringar i övriga finansiella
anläggningstillgångar
Avyttring/amortering av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning
Erhållna koncernbidrag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

23

2017

2016

-13 777

-3 728

9 910
-3 867
-2 180

-310
-4 038
-577

-6 047

-4 615

2 376
-570
-4 241

-6 845
-177
-11 637

11 142
-107

400
3 853
-

-8 500
1 986
4 521

4 253

-3 688
8 008
4 320

-3 688
10 728
7 040

4 600
425
5 025

-344
769
425
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Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - moderföretaget

Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
m.m.
Av- och nedskrivningar av tillgångar
Erhållen utdelning från intressebolag
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar
Rearesultat avyttring av rörelse/dotterföretag

2017

2016

5
-11

5
-11

698
299
8 911

93
-400
-3

9 910

-310

5 025

425

Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank

Generic Sweden AB
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Tilläggsupplysningar
Aktien
Börshandel
Generic-aktien är sedan den 7 februari 2011 listad på NASDAQ OMX First North Premier
och har handelsbeteckningen GENI.
Kursutveckling
Noteringskursen var den sista december 2017 4,58 (5,30) SEK, vilket är en nedgång med 14
% jämfört med 31 december 2016. Vid årsskiftet 2017/2018 uppgick marknadsvärdet till 56,3
(65,1) MSEK.
Aktiekapital
Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2017 till 9 833 616 kr fördelat på 12 292 020
aktier med ett kvotvärde på 0,80 kr per aktie. Endast ett aktieslag förekommer och varje aktie
berättigar till en röst på årsstämman.
Nyckeltal
Antal aktier, periodens utgång
Justerat eget kapital per aktie,
SEK
Resultat per aktie, SEK
Utdelning per aktie - 2017,
styrelsens förslag

2017
12 292
020

2016
12 292
020

2015
12 292
020

2014
12 292
020

2013
12 292
020

2,74
-0,56

3,60
0,59

3,31
0,43

2,88
0,20

2,68
-0,74

1,00

0,30

0,30

0,00

0,00

Generic Sweden AB
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Största aktieägare per 31 december 2017
Hans Krantz och Fredrik Svedberg gm bolag
Martin Gren gm bolag och familj
Fredrik Grevelius
Arne Lindberg
Kjell Arvidsson
Nordnet Pensionsförsäkrings AB
Tobias Järvström
JP Morgan Luxembourg
Jan Lund-Jensen
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
Superbus, Aktiebolag
Marianne Rapp
Försäkrings AB Skandia
Övriga ägare
Totalt per 31 december 2017

25

Antal aktier och
röster
6 300 410
2 564 385
380 000
321 562
307 226
296 958
263 093
225 528
172 520
161 075
117 000
115 572
103 951
962 740
12 292 020

Ägarandel i
procent
51,26%
20,86%
3,09%
2,62%
2,50%
2,42%
2,14%
1,83%
1,40%
1,31%
0,95%
0,94%
0,85%
7,83%
100%

Definition av nyckeltal
EBITDA-marginal Rörelseresultat före avskrivning i procent av rörelsensintäkter.
EBIT-marginal Rörelseresultat i procent av rörelsens intäkter.
Nettomarginal Årets totalresultat i procent av rörelsens intäkter.
Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader
dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital.
Avkastning eget kapital Årets resultat hänförligt till majoritetens aktieägare dividerat med
genomsnittligt eget kapital exklusive minoritet.
Sysselsatt kapital Balansomslutning minus icke räntebärande skulder
Justerat eget kapital per aktie Eget kapital exkl. minoritetens andel dividerat med
genomsnittligt antal aktier.
Nettoskuld Räntebärande skulder minus likvida medel.
Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med justerat eget kapital inklusive
minoritet.
Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat
med finansiella kostnader.
Soliditet Eget kapital inkl. minoritetsintressen i procent av balansomslutningen.
Resultat per aktie Årets totalresultat hänförligt till majoritetens aktieägare dividerat med
genomsnittligt antal aktier.
Operativt kassaflöde Kassaflöde efter investeringar.
Intäkt per anställd Rörelsens intäkter dividerat med medelantal anställda medarbetare.
EBIT per anställd Rörelseresultat dividerat med medelantal anställda medarbetare.
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I nedanstående femårsöversikt är jämförelsesiffrorna för år 2016 avseende
resultatsammandraget omräknade m h t konsultverksamhetens avveckling.
Femårsöversikt
tkr
Rörelsens intäkter
Rörelseresultat före avskrivningar
(EBITDA)
Rörelseresultat (EBIT)
Finansnetto
Rörelseresultat efter finansiella poster
Skatt
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Resultat från avvecklad verksamhet
Årets totalresultat
Hänförligt till moderbolagets aktieägare
Minoritetsintressen

2017
2016
2015
2014
2013
52 770 51 266 109 571 109 965 116 105
5 624
4 861
44
4 905
-852
4 053
-10 962
-6 909
-6 909
-

6 454
5 275
-43
5 232
-1 943
3 289
1 815
2 166
7 270
7 270
-

8 642
6 824
-124
6 700
-1 353
5 347
5 347
5 347
-

4 433
2 580
-95
2 485
-63
2 422
2 422
2 422
-

3 531
-9 379
-132
-9 511
359
-9 152
-9 152
-9 152
-

BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
15 173
Omsättningstillgångar
36 167
Summa tillgångar
51 340

25 569
43 484
69 053

23 775
50 243
74 018

23 147
42 020
65 167

24 028
38 853
62 881

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Minoritetsintresse
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

44 304
6 704
18 045
69 053

40 722
7 847
25 449
74 018

35 375
7 785
22 007
65 167

32 953
7 726
22 202
62 881

8 318

4 703

4 716

7 715
-2 477
5 238

4 239
-952
3 287

9 428
-432
8 996

5 238
8 122
13 360

3 287
4 835
8 122

-4 643
4 353
482
4 835

33 707
6 032
11 601
51 340

KASSAFLÖDESANALYSER I SAMMANDRAG
Kassaflöde före förändringar av
rörelsekapital
-4 714 7 932
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
712
6 356
Kassaflöde från investeringsverksamheten
7 909 -3 636
Operativt kassaflöde
8 621
2 720
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten
-3 688 -3 288
Periodens kassaflöde
4 933
-568
Likvida medel vid periodens början
12 792 13 360
Likvida medel vid periodens slut
17 725 12 792
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tkr

2017

2016

2015

2014

2013

3%
10,7%
9,2%
neg
12,7%
10,4%
33 707
33 707
98,0
65,3%
15
3 518
324

4%
12,6%
10,3%
14,2%
17,6%
12,8%
44 304
44 304
114,2
64,2%
57
1 802
131

0%
7,9%
6,2%
4,9%
18,0%
14,1%
40 722
40 722
48,2
55,0%
61
1 796
112

-5%
4,0%
2,3%
2,2%
7,7%
7,1%
35 375
35 375
16,0
54,3%
62
1 774
42

-29%
3,0%
neg
neg
neg
neg
32 953
32 953
52,4%
57
2 037
-165

NYCKELTAL
Intäktstillväxt
EBITDA-marginal
EBIT-marginal
Nettomarginal
Avkastning på sysselsatt kapital
Avkastning på eget kapital
Sysselsatt kapital, TSEK
Eget kapital
Nettoskuld, TSEK
Skuldsättningsgrad
Räntetäckningsgrad
Soliditet
Medelantal anställda medarbetare
Rörelseintäkt per anställd
EBIT per anställd, TSEK

Noter, gemensamma för moderbolag och koncern
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Överensstämmelse med normgivning och lag
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de International Financial Reporting
Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de
antagits av EU. Därtill tillämpas Rådet för Finansiell Rapporterings rekommendation RFR 1,
Kompletterande koncernredovisningsregler för koncerner, och tillämpliga uttalanden.
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som
anges nedan under avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper”. De avvikelser som
förekommer mellan moderbolagets och koncernens principer föranleds av begränsningar i
möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av ÅRL och Tryggandelagen samt i
vissa fall av skatteskäl.
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Förutsättningar vid upprättande av moderbolagets och koncernens finansiella
rapporter
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar
och skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Moderbolaget Generic Sweden AB (publ):s funktionella valuta är svenska kronor som även
utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget samt koncernen. Det innebär att de finansiella
rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade
till närmaste tusental.
Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör
bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av
redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och
kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.
Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar
redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den
period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och
framtida perioder.
Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av IFRS som har en betydande
inverkan på de finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga
justeringar i påföljande års finansiella rapporter beskrivs närmare i not 24.
Väsentliga tillämpade redovisningsprinciper
De nedan angivna redovisningsprinciperna för koncernen har tillämpats konsekvent på
samtliga perioder som presenterats i koncernens finansiella rapporter.
Koncernens redovisningsprinciper har tillämpats konsekvent på rapportering och
konsolidering av moderbolag och dess dotterföretag.
Klassificering mm
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder i moderbolaget och koncernen består i allt
väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader
räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder i moderbolaget och
koncernen består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom
tolv månader räknat från balansdagen. Koncernens verksamhetscykel bedöms understiga ett
år.
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Rörelsesegmentrapportering
Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver verksamhet från vilken den kan
generera intäkter och ådrar sig kostnader och för vilka det finns fristående finansiell
information tillgänglig. Ett rörelsesegments resultat följs vidare upp av företagets högste
verkställande beslutsfattare för att utvärdera resultatet samt för att kunna allokera resurser till
rörelsesegmentet. Se not 3 för ytterligare beskrivning av indelningen och presentation av
rörelsesegmentet.
Konsolideringsprinciper, rörelseförvärv resp rörelseavyttring
Generics koncernredovisning omfattar moderföretag och samtliga företag där Generic
Sweden AB direkt eller indirekt innehar mer än 50% av röstetalet eller på annat sätt har ett
bestämmande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen. Vid bedömningen
om ett bestämmande inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier som
utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras. Dotterföretag inkluderas i
koncernredovisningen från och med den dag då bestämmande inflytande infaller och
exkluderas den dag då bestämmande inflytande upphör. Vid avyttring av hel verksamhet
redovisas finansiell information för perioden fram till avyttringstidpunkten under rubriken
’Resultat från avvecklad verksamhet’ enligt IFRS 5. Se not 13.
Koncerninterna transaktioner
Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster på transaktioner
mellan koncernföretag elimineras. Även orealiserade förluster elimineras, om inte
transaktionen utgör ett bevis på att ett nedskrivningsbehov föreligger för den överlåtna
tillgången. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att
garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer.
Tillämpning av nya IFRS
IFRS 15 "Revenue from contracts with customers" reglerar hur redovisningen av intäkter ska
ske. De principer som IFRS 15 bygger på ska ge användare av finansiella rapporter mer
användbar information om företagets intäkter. Den utökade upplysningsskyldigheten innebär
att information om intäktsslag, tidpunkt för reglering, osäkerheter kopplade till
intäktsredovisning samt kassaflöde hänförligt till företagets kundkontrakt ska lämnas. En
intäkt ska enligt IFRS 15 redovisas när kunden erhåller kontroll över den försålda varan eller
tjänsten och har möjlighet att använda och erhålla nyttan från varan eller tjänsten. IFRS 15
ersätter IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal samt därtill hörande SIC och IFRIC.
IFRS 15 träder ikraft den 1 januari 2018. Förtida tillämpning är tillåten. En genomförd
utvärdering av effekterna av införandet av standarden, såsom tidpunkt för reglering resp
intäktsredovisning samt kassaflöde hänförligt till kundkontrakten, utvisar att någon
förändring av redovisningsprinciperna såsom de framgår av not 1 inte föreligger för Generic.
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IFRS 9 "Redovisning av finansiella instrument" tillämpas från 1 januari 2018 och har sin
största påverkan på tre olika områden - klassificering och värdering, nedskrivning resp
säkringsredovisning av finansiella tillgångar. IFRS 9 innebär ingen förändring av Generics
hantering av finansiella fordringar eller skulder. Skuldebrevsfordran gentemot Pondra AB (f
d Generic Systems Sweden AB) avser reglering av koncernmellanhavande vid tidpunkten för
avyttringen av konsultverksamheten. De erhållna aktierna i Empir Group AB i sb m
avvecklingen av konsultverksamheten redovisas till verkligt värde och den därvid uppkomna
nedskrivningen redovisas såsom Resultat av avvecklad verksamhet.
IFRS 16 "Ny leasingstandard" tillämpas från 1 januari 2019. Standarden kommer att förändra
redovisningen av leasingtillgångar. Med början år 2019 kommer underliggande objekt att
redovisas som tillgång i balansräkningen och hophörande leasingskuld att bokas upp i
balansräkningen. Skuldsättningen kommer att öka och resultaträkningens leasinghyra
kommer att delas upp i avskrivning och räntekostnad.
Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i kraft, väntas ha någon
väsentlig inverkan på koncernen.
Förvärv den 1 januari 2010 eller senare
Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av ett
dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar
dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga
värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt
eventuella innehav utan bestämmande inflytande. Transaktionsutgifter redovisas direkt i årets
resultat. Vid rörelseförvärv där överförd ersättning, eventuellt innehav utan bestämmande
inflytande och verkligt värde på tidigare ägd andel (vid stegvisa förvärv) överstiger det
verkliga värdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder som redovisas separat,
redovisas skillnaden som goodwill. När skillnaden är negativ, sk förvärv till lågt pris
redovisas denna direkt i årets resultat.
Överförd ersättning i samband med förvärvet inkluderar inte betalningar som avser reglering
av tidigare affärsförbindelser. Denna typ av regleringar redovisas i resultatet.
Villkorade köpeskillingar redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. I de fall den
villkorade köpeskillingen är klassificerad som eget kapitalinstrument, görs ingen
omvärdering och reglering görs inom eget kapital. För övriga villkorade köpeskillingar
omvärderas dessa vid varje rapporttidpunkt och förändringen redovisas i årets resultat. I de
fall förvärvet inte avser 100% av dotterföretaget uppkommer innehav utan bestämmande
inflytande. Det finns två alternativ att redovisa innehav utan bestämmande inflytande. Dessa
två alternativ är att redovisa innehav utan bestämmande inflytandes andel proportionella
nettotillgångar alternativt att innehav utan bestämmande inflytande redovisas till verkligt
värde, vilket innebär att innehav utan bestämmande inflytande har andel i goodwill. Valet
mellan de olika alternativen att redovisa innehav utan bestämmande inflytande kan göras
förvärv för förvärv. Förvärv från minoritet redovisas som en transaktion inom eget kapital, d
v s mellan moderbolagets ägare (inom balanserade vinstmedel) och minoritet. Därför
uppkommer inte goodwill i dessa transaktioner.
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Intresseföretag
Intresseföretag är de företag för vilka koncernen har ett betydande inflytande, men inte ett
bestämmande inflytande, över den driftsmässiga och finansiella styrningen, vanligtvis genom
andelsinnehav mellan 20 och 50% av röstetalet. Från och med den tidpunkt som det
betydande inflytandet erhålls redovisas andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden i
koncernredovisningen. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet
på aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna
kapital samt koncernmässiga över- och undervärden. I koncernens resultat redovisas som
”Andel i intresseföretagens resultat” koncernens andel i intresseföretagens nettoresultat
justerat för eventuella avskrivningar, nedskrivningar eller upplösningar av förvärvade
övervärden. Erhållna utdelningar från intresseföretaget minskar investeringens redovisade
värde. Eventuell skillnad vid förvärvet mellan anskaffningsvärdet för innehavet och
ägarföretagens andel av det verkliga värdet, netto av intresseföretagets identifierbara
tillgångar, skulder och eventualförpliktelser, redovisas enligt samma principer som vid
förvärv av dotterföretag.
Utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta räknas om till den valutakurs som föreligger på
transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder räknas om till den funktionella valutan till
den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid
omräkningarna redovisas i resultat. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till
historiska anskaffningsvärden omräknas till valutakurs vid transaktionstillfället.
Intäktsredovisning
Intäkter innefattar det verkliga värdet av sålda varor och tjänster exklusive mervärdeskatt och
rabatter samt efter eliminering av koncernintern försäljning. Intäkter redovisas inte om det är
sannolikt att de ekonomiska fördelarna inte kommer att tillfalla koncernen.
Intäkter genom teleoperatörsverksamheten utgörs huvudsakligen av trafikavgifter inklusive
abonnemangs- och serviceavgifter. Intäktsredovisningen sker i takt med att tjänsterna utförs.
Abonnemangsavgifter intäktsförs över abonnemangsperioden.
Leasing
Operationell leasing
Kostnader avseende operationella leasingavtal redovisas i resultatet linjärt över
leasingperioden. Förmåner erhållna i samband med tecknandet av ett avtal redovisas i
resultatet som en minskning av leasingavgifterna linjärt över leasingavtalets löptid. Variabla
avgifter kostnadsförs i de perioder de uppkommer.
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Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter består av ränteintäkter på bankmedel och fordringar samt
utdelningsintäkter och vissa valutakursdifferenser.
Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas med tillämpning av den
effektiva räntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla uppskattade
framtida in- och utbetalningar under den förväntade räntebindningstiden blir lika med det
redovisade värdet av fordran eller skulden.
Finansiella kostnader består av räntekostnader på lån, effekten av upplösning av
nuvärdesberäkning av avsättningar, samt nedskrivning av finansiella tillgångar. Låneutgifter
redovisas i resultatet med tillämpning av effektiv-räntemetoden utom till den del de ingår i
tillgångarnas anskaffningsvärde, se nedan. Utdelningsintäkt redovisas när rätten att erhålla
betalning fastställts.
Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan likvida
medel, kundfordringar samt lånefordringar. Bland skulder och eget kapital återfinns
leverantörsskulder och andra skulder. Generickoncernen tillämpar inte säkringsredovisning,
Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part till
instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har
skickats. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. En finansiell tillgång tas bort från
balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen
över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från
balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma
gäller för del av en finansiell skuld.
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i
balansräkningen endast när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att det
föreligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera
tillgången och reglera skulden.
Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag
då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången.
Likvida medel
Likvida medel omfattar kassa, omedelbart tillgängliga banktillgodohavanden samt övriga
penningmarknadsinstrument med ursprunglig löptid understigande tre månader från
anskaffningstidpunkten.
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Klassificering och värdering
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets
verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader.
Ett finansiellt instrument klassificeras vid första redovisningen utifrån vilket syfte
instrumentet förvärvades. Klassificeringen avgör hur det finansiella instrumentet värderas
efter första redovisningstillfället såsom beskrivs nedan.
Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har
fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. Dessa
tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms
utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten. Tillgångar med kort
löptid diskonteras inte. Denna kategori omfattar kundfordringar, långfristiga fordringar och
övriga fordringar.
Andra finansiella skulder
Lån samt övriga finansiella skulder, t.ex. leverantörsskulder, ingår i denna kategori.
Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde. Leverantörsskulder har kort förväntad
löptid och värderas utan diskontering till nominellt belopp.
Långfristiga skulder har en förväntad löptid längre än ett år medan kortfristiga skulder har en
löptid kortare än ett år.
Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar (exklusive goodwill) redovisas i koncernen till anskaffningsvärde
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Övriga utgifter
redovisas som kostnad när de uppkommer.
Goodwill
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på
koncernens andel av det förvärvade dotterföretagets identifierbara nettotillgångar vid
förvärvstillfället. Goodwill testas årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och
redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. Vinst eller
förlust vid avyttring av en enhet inkluderar kvarvarande redovisat värde på den goodwill som
avser den avyttrade enheten. Beträffande goodwill i förvärv som ägt rum före den 1 januari
2004 har koncernen vid övergången till IFRS inte tillämpat IFRS retroaktivt utan det per
denna dag redovisade värdet utgör fortsättningsvis koncernens anskaffningsvärde, efter
nedskrivningsprövning.
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Goodwill fördelas på kassagenererande enheter vid prövning för eventuellt
nedskrivningsbehov.
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Utgifter för datorprogram och intranätbaserade lösningar har aktiverats i balansräkningen.
Aktivering av utgifter som möjliggör användning av datorprogram respektive intranät görs i
den mån dessa anses ge upphov till ekonomiska fördelar i framtiden. Utgifterna avser direkta
kostnader för att köpa eller skapa ett innehåll specifikt för datorprogram och intranät.
Kundrelationer
Kundrelationer avser värdet av långsiktiga intäktsströmmar inom telekomrörelsen
identifierade i förvärvsanalys.
Övriga immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar som förvärvas av koncernen redovisas till anskaffningsvärde
minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Nedlagda kostnader för internt
genererad goodwill och varumärken redovisas i resultatet när kostnaden uppkommer.
Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter för aktiverade immateriella tillgångar redovisas som en tillgång i
balansräkningen endast då de ökar de framtida ekonomiska fördelarna för den specifika
tillgången till vilka de hänför sig. Alla andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer.
Avskrivningar
Avskrivningar redovisas i resultatet linjärt över immateriella tillgångars beräknade
nyttjandeperioder. Goodwill prövas för nedskrivningsbehov årligen eller så snart indikationer
uppkommer som tyder på att tillgången ifråga har minskat i värde. Avskrivningsbara
immateriella tillgångar skrivs av från det datum då de är tillgängliga för användning.
Nyttjandeperioderna omprövas årligen. De beräknade nyttjande perioderna är:
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Nyttjandeperiod
Koncernen

Moderföretag

Internt upparbetade immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbete
3-5 år

3-5 år

Förvärvade immateriella tillgångar
Licenser för datorprogram
3-5 år
3-5 år
Varumärke
5 år

-

Kundrelationer
7 år

-

Materiella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt
att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma bolaget till del och anskaffningsvärdet
för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag för
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår
inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i
skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen.
I anskaffningsvärdet ingår även utgifter för nedmontering och bortforsling av tillgången samt
återställande av den plats eller område där den finns.
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid
utrangering eller avyttring eller när inga ekonomiska fördelar väntas från användning eller
utrangering / avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller
utrangering utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde
med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig
rörelseintäkt / kostnad.
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det är sannolikt att de framtida
ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma företaget till del
och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Andra tillkommande utgifter
redovisas som kostnad i den period de uppkommer.
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Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nyttjandeperioderna
omprövas årligen. De beräknade nyttjandeperioderna är:

Nyttjandeperiod
Koncernen

Moderföretag

Maskiner och andra tekniska anläggninar
år
-

5-10

Inventarier och installatione
3-10 år
3-5 år
Datorer
3-5 år

3-5 år

Leasade tillgångar
Leasingavtal klassificeras i koncernredovisningen antingen som finansiell eller operationell
leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och förmånerna som är
förknippade med ägandet i allt väsentligt är överförda till leasetagaren, om så ej är fallet är
det fråga om operationell leasing.
Tillgångar som hyrs enligt finansiella leasingavtal redovisas som tillgång i koncernens
balansräkning och värderas initialt till det lägsta av leasingobjektets verkliga värde och
nuvärdet av minimileasingavgifterna vid ingången av avtalet.
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Förpliktelsen att betala framtida leasingavgifter redovisas som lång- och kortfristiga skulder.
De leasade tillgångarna avskrivs enligt plan medan leasingbetalningarna redovisas som ränta
och amortering av skulderna. Generic har tidigare år klassificerat leasingbilar som finansiella
leasingavtal. Per 20171231 finns inga ingångna finansiella leasingavtal avseende leasingbilar
och därmed inga tillgångar som hyrs enligt finansiella leasingavtal. Nya ingångna avtal
avseende leasingbilar avser operationell leasing.
Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Hyreskontrakt för lokaler, inplacering av utrustning, tjänstebilar och kontorsmaskiner har av
Generic klassificerats som operationella leasingavtal.
Låneutgifter
Låneutgifter som är hänförbara till uppförandet av så kallade kvalificerade tillgångar
aktiveras som en del av den kvalificerade tillgångens anskaffningsvärde. En kvalificerad
tillgång är en tillgång som med nödvändighet tar en betydande tid i anspråk att färdigställa. I
första hand aktiveras låneutgifter som uppkommit på lån som är specifika för den
kvalificerade tillgången, i andra hand aktiveras låneutgifter som uppkommit på lån som är
generella. Generic har inte aktiverat några låneutgifter.
Nedskrivningar
De redovisade värdena för koncernens tillgångar prövas vid varje balansdag för att bedöma
om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov. Om någon indikation på nedskrivning
finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. Undantag görs för varulager och för uppskjutna
skattefordringar. För dessa undantagna tillgångar prövas värderingen enligt respektive
standard.
Nedskrivningsprövning för materiella och immateriella tillgångar samt andelar i
dotterföretag och intresseföretag
Om indikation på nedskrivningsbehov finns, beräknas enligt IAS 36 tillgångens
återvinningsvärde (se nedan). För goodwill, och immateriella tillgångar som ännu ej är
färdiga för användning beräknas återvinningsvärdet årligen. Om det inte går att fastställa
väsentligen oberoende kassaflöden till en enskild tillgång ska tillgångarna vid prövning av
nedskrivningsbehov grupperas till den lägsta nivå där det går att identifiera väsentligen
oberoende kassaflöden - en så kallad kassagenererande enhet.
En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenererande enhets redovisade värde
överstiger återvinningsvärdet. En nedskrivning belastar resultatet. Nedskrivning av tillgångar
hänförliga till en kassagenererande enhet fördelas i första hand till goodwill. Därefter görs en
proportionell nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten.
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Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras framtida kassaflöden med en
diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den risk som är förknippad med den
specifika tillgången.
Nedskrivningsprövning för finansiella tillgångar
Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det finns objektiva bevis på att en finansiell
tillgång eller grupp av tillgångar är i behov av nedskrivning. Objektiva bevis utgörs av
observerbara förhållanden som inträffat och som har en negativ inverkan på möjligheten att
återvinna anskaffningsvärdet. Exempel på sådant är betydande finansiella svårigheter hos
låntagaren, ett avtalsbrott såsom uteblivna eller försenade betalningar av räntor eller
kapitalbelopp eller att det blir sannolikt att låntagaren kommer gå i konkurs eller annan
finansiell rekonstruktion.
Återvinningsvärdet för tillgångar tillhörande kategorierna lånefordringar och kundfordringar
vilka redovisas till upplupet anskaffningsvärde beräknas som nuvärdet av framtida
kassaflöden diskonterade med den effektiva ränta som gällde då tillgången redovisades första
gången. Tillgångar med kort löptid diskonteras inte. En nedskrivning belastar resultatet.
Återföring av nedskrivningar
En nedskrivning reverseras om det både finns indikation på att nedskrivningsbehovet inte
längre föreligger och det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för
beräkningen av återvinningsvärdet. Nedskrivning av goodwill återförs dock aldrig. En
reversering görs endast i den utsträckning som tillgångens redovisade värde efter återföring
inte överstiger det redovisade värde som skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning där
så är aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts.
Nedskrivningar av kundfordringar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde återförs om
en senare ökning av återvinningsvärdet objektivt kan hänföras till en händelse som inträffat
efter det att nedskrivningen gjordes.
Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset. I den löpande verksamheten,
efter avdrag för uppskattade kostnader för att åstadkomma en försäljning. Anskaffningsvärdet
fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFU). Lånekostnader ingår inte i
varulager.
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Resultat per aktie
Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets total resultat i koncernen hänförligt till
moderbolagets aktieägare och på det vägda genomsnittliga antalet aktier utestående under
året. Vid beräkningen av resultat per aktie efter utspädning justeras resultatet och det
genomsnittliga antalet aktier för att ta hänsyn till effekter av utspädande potentiella
stamaktier.
Utdelningar
Utdelningar redovisas som skuld efter det att årsstämman godkänt utdelningen.
Ersättning till anställda
Avgiftsbestämda planer
Generic erlägger pensionspremie till anställdas tjänstepension enligt avgiftsbestämd plan.
En avgiftsbestämd pensionsplan är en plan där koncernen betalar fasta avgifter till en separat
juridisk enhet. Koncernen har inte några rättsliga eller informella förpliktelser att betala
ytterligare avgifter om fonden inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar
till anställda som hänger samman med de anställdas tjänstgöring under innevarande eller
tidigare perioder. För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar koncernen avgifter till offentligt
eller privat administrerade pensionsförsäkringsplaner på obligatorisk, avtalsenlig eller
frivillig basis. Koncernen har inga ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna väl är
betalda. Avgifterna redovisas som en kostnad i resultatet i den takt de intjänas genom att de
anställda utfört tjänster åt företaget under en period.
Förutbetalda avgifter redovisas som en tillgång i den utsträckning som kontant återbetalning
eller minskning av framtida betalningar kan komma koncernen tillgodo.
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts upp före normal
pensionstidpunkt eller då en anställd accepterar frivillig avgång från anställning i utbyte mot
sådana ersättningar. Koncernen redovisar avgångsvederlag när den bevisligen är förpliktad,
endera att säga upp anställda enligt en detaljerad formell plan utan möjlighet till återkallande,
eller att lämna ersättningar vid uppsägning som resultat av ett erbjudande som gjorts för att
uppmuntra till frivillig avgång från anställning. Förmåner som förefaller efter mer än 12
månader från balansdagen diskonteras till nuvärde.
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Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en befintlig legal eller informell
förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och det är troligt att ett utflöde av
ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig
uppskattning av beloppet kan göras. Där effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig,
beräknas avsättningar genom diskontering av det förväntade framtida kassaflödet till en
räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och,
om det är lämpligt, de risker som är förknippade med skulden.
Generic har i sin redovisning bland annat gjort avsättningar för kostnader som uppstår för
nedmontering och bortforsling av sändare på master när sändningstillståndet för Minicall
upphör.
Omstrukturering
En avsättning för omstrukturering redovisas när det finns en fastställd utförlig och formell
omstruktureringsplan, och omstruktureringen har antingen påbörjats eller blivit offentligt
tillkännagiven. Ingen avsättning görs för framtida rörelsekostnader.
Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade
händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser eller
när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av det
inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas.
Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i
resultatet utom då underliggande transaktion redovisas i övrigt totalresultat eller direkt mot
eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital eller i övrigt totalresultat.
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av
de skattesatser som är beslutande eller i praktiken beslutande per balansdagen, hit hör även
justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.
Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära
skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och
dess redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning
av skattesatser (och lagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som
förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna
skatteskulden regleras.
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida
skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna
kan utnyttjas.
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Moderföretagets redovisningsprinciper
Moderföretaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och
Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.
Även av Rådet för finansiell rapportering utgivna uttalanden gällande för noterade företag
tillämpas. RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen skall
tillämpa samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden så långt det är möjligt inom ramen för
årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.
Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg som skall göras från IFRS.
Skillnader mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper
Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan. De
nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats konsekvent för
samtliga perioder som presenteras i moderbolagets finansiella rapporter.
Ändrade redovisningsprinciper
Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år.
Klassificering och uppställningsformer
Resultaträkning och balansräkning är för moderbolaget uppställda enligt
årsredovisningslagens scheman, medan rapporten över totalresultat, rapporten över
förändringar i eget kapital och kassaflödesanalysen baseras på IAS 1 Utformning av
finansiella rapporter och IAS 7 Rapport och kassaflöden. De skillnader mot koncernens
rapporter som gör sig gällande i moderbolagets resultat- och balansräkning utgörs främst av
redovisning eget kapital samt förekomsten av avsättningar som egen rubrik i
balansräkningen.
Finansiella instrument
Med anledning av sambandet mellan redovisning och beskattning, tillämpas inte reglerna om
finansiella instrument i IAS 39 i moderbolaget som juridisk person. I moderbolaget värderas
finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde minus eventuell nedskrivning och
finansiella omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip.
Dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden.
Transaktionsutgifter inkluderas i anskaffningsvärdet, till skillnad från i koncernen.
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Intresseföretag
Andelar i intresseföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden.
Mottagna utdelningar intäktsförs.
Materiella anläggningstillgångar
Leasade tillgångar
I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing.
Låneutgifter
I moderbolaget belastar låneutgifter resultatet under den period till vilken de hänför sig. Inga
låneutgifter aktiveras på tillgångar.
Skatter
I moderföretaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I
koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och
eget kapital.
Koncernbidrag och aktieägartillskott för juridiska personer
Företaget redovisar enligt RFR 2 avsnittet IAS 27 avseende redovisning av koncernbidrag.
Företaget har därvid valt alternativregeln varvid såväl erhållna som lämnade koncernbidrag
redovisas som bokslutsdisposition.

Not 2

Nettoomsättning per väsentligt inkomstslag
Koncernen
2017

Varor inom telekom
Tjänster inom telekom
Tillhandahållande av
koncerngemensamma tjänster
Övrigt
Summa

2016

Moderbolaget
2017
2016

1 028
49 535

976
47 209

-

-

2 207
52 770

3 081
51 266

3 370
3 370

4 086
4 086
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Rörelsesegment

Nettoomsättning
Extern försäljning
Intern försäljning
Summa
nettoomsättning
Rörelseresultat
Rörelseresultat per
rörelsesegment
Ofördelade kostnader
Rörelseresultat
Ränteintäkter
Räntekostnader
Koncernens resultat
före skatt

2017
Konsult

2016 2017
Telekom

2016 2017 2016 2017
Koncerngemensamt/ Summa
eliminering

2016

-

- 50 608 48 306
82
85

2 162
-82

2 960 52 770 51 266
-85
-

-

- 50 690 48 391

2 080

2 875 52 770 51 266

-

-

8 012
8 012

-

-

-

-

-

-

95
-51

19
-62

-

-

-

-

-

-

4 905

5 232

9 400
- 8 012 9 400
- -3 151 -4 125 -3 151 -4 125
9 400 -4 125 -4 125 4 861 5 275

Övriga upplysningar
Tillgångar
Ofördelade tillgångar
Summa tillgångar

- 35 723 39 942 32 132 11 398
- 35 723 39 942 32 132 11 398

1 198 51 340 69 053
1 198 51 340 69 053

Skulder
Summa skulder

-

2 527 17 633 24 748
2 527 17 633 24 748

Investeringar
Avskrivningar

-

9 672 16 485 12 549
- 16 485 12 549

506
750

3 110
1 086

3 110
1 086

1 148
1 148

93

93

1 694
763

3 616
1 179

Koncernens operativa struktur och den interna rapporteringen till koncernledning och
styrelse bygger på redovisning av affärsområden. Det resultatmått som följs upp av högste
verkställande beslutsfattare är rörelseresultatet.
Koncerngemensamt består av administrativa tjänster som moderbolaget bistår
dotterbolagen.
I segmentens resultat, tillgångar och skulder (inklusive avsättningar) inkluderas direkt
hänförbara poster samt poster som kan fördelas på segmenten på ett rimligt och tillförlitligt
sätt. Ej fördelade poster består i huvudsak av finansiella poster.
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Interna intäkter avser tillhandahållande av koncerngemensamma tjänster. Det finns i regel
inga internvinster.
I segmentens investeringar i materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar
ingår samtliga investeringar inklusive förvärv frånsett investeringar i korttidsinventarier
och inventarier av mindre värde.
Affärsområden
Telekomverksamhet: Segmentet består av en specialiserad teleoperatör med eget radionät
för kritisk kommunikation. Telekomverksamheten erbjuder ett komplett utbud av
meddelandetjänster som kombinerar SMS, e-post, fax och personsökning till företag,
myndigheter och organisationer med extremt höga krav på tillgänglighet, säkerhet och
service. Produkterna marknadsförs under namnen Minicall och Messit.
Inom segmentet Telekom finns ingen särskild kund där intäkterna uppgår till 10% eller mer
av koncernens totala intäkter.
Försäljning utanför Sverige
Koncernen har enbart begränsad försäljning utanför Sverige.
Not 4

Operationella leasingkostnader

Avser inplaceringskostnader för Minicall samt sedvanliga hyreskostnader.
Koncernen
2017

2016

Moderbolaget
2017
2016

Nominella värdet av framtida minimileaseavgifter, avseende icke uppsägningsbara
leasingavtal fördelar sig enligt följande:
Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal
Räkenskapsårets leasingkostnader
Totala leasingkostnader

8 802
8 802

8 543
8 543

229
229

185
185

Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till
betalning:
Inom ett år
Mellan ett och fem år

8 676
31 318

8 184
31 851

215
153

156
624

39 994

40 035

368

780
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Ersättning till revisorerna
Koncernen
2017

2016

Moderbolaget
2017
2016

PwC
Revisionsuppdraget

175

175

80

80

Summa

175

175

80

80

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets
revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
Not 6

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Koncernen
2017

2016

Avsättningar för pensioner och liknande
Förmånsbestämda förpliktelser och värdet av
förvaltningstillgångar
Summa helt eller delvis fonderade förpliktelser

0

0

Nuvärdet av ofonderade förmånsbestämda förpliktelser

-

-

Justeringar:
Återföring av netto förpliktelse - skall ej omklassificeras till RR

-

-1 815

Nettobeloppet redovisas i följande poster i balansräkningen:

Förändringar av nuvärdet av förpliktelsen för
förmånsbestämda planer

Förändringar av förvaltningstillgångarnas verkliga värde
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Koncernen
2017

2016

Förmånsbestämda planer
Avsatt till pensioner
Särskild löneskatt
Latent skattefordran

-

-1 533
-282
400

Kostnad förmånsbestämda planer

-

-1 415

857
208

3 504
850

Total kostnad för ersättningar efter avslutad anställning

1 065

4 354

Kostnaden redovisas i följande rader i resultatet:
Personalkostnader
Skatt, uppskjuten
Övrigt totalresultat - skall ej omklassificeras till resultaträkningen

1 065
-

4 354
400
-1 815

Total kostnad för ersättningar efter avslutad anställning

1 065

2 939

Pensionskostnad

Avgiftsbestämda planer
Kostnad avgiftsbestämda planer
Löneskatt

Nyckeltal
2 017
Diskonteringsränta
Inflation
Genomsnittlig duration, antal år
Känslighetsanalys av antaganden 2015
Antagande
Diskonteringsränta
Förpliktelsens nuvärde
Resultateffekt

2 016

I
4,5%
3 829
1 593

Under 2016 har det vilande dotterbolaget Generic Solutions Sweden AB avyttrats för
likvidering och därmed får de stipulerade reglerna i IFRS om redovisning av försäkringen i
koncernredovisningen ej längre någon inverkan.
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Ersättningar till anställda

Per 2009-09-01 avbröts inbetalning till förmånsbestämd plan hos Alecta och i stället infördes
inbetalning till de anställdas tjänstepension enligt premiebaserad plan. Den förmånsbestämda
penisonsplanen hos Alecta lades i fribrev
och därmed upphörde Generic Solutions Sweden AB:s framtida åtagande för den
förmånsbestämda pensionsplanen hos Alecta. Reglerna i IFRS stipulerar dock att Generic i
koncernredovisningen skall fortsätta redovisa den beräknade ekonomiska utvecklingen av
försäkringen i Alecta. Detta har gjorts ända fram till 2015-12-31. Under 2016 avyttrades det
vilande dotterbolaget Generic Solutions Sweden AB och därmed upphörde redovisningen i
koncernredovisningen. Nettoeffekten i koncernredovisningen blev därvid en återföring av en
skuld om netto 1 415 KSEK, fördelat på 1 815 KSEK såsom återförd pensionsskuld,
redovisad i Övrigt totalresultat och 400 KSEK såsom återförd latent skattefordran, redovisad
som Skatt.

Not 8

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Goodwill
Licenser och varumärken
Kundrelationer
Maskiner och andra tekniska
anläggningar
Inventarier, verktyg och
installationer
Summa

Koncernen
2017

Moderbolaget
2017
2016

2016

-

-160
-309

-

-68
-

-250

-330

-

-

-515
-765

-380
-1 179

-34
-34

-25
-93
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Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Koncernen
2017

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Totalt

2016

Moderbolaget
2017
2016

5
10
15

6
11
17

1
1
2

1
1
2

7
7

7
7

5
5

5
5

4
4

4
4

2
2

2
2

Styrelseledamöter och ledande
befattningshavare
Antal styrelseledamöter på
balansdagen
Kvinnor
Män
Totalt
Antal verkställande direktörer och
andra ledande befattningshavare
Män
Totalt

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2 017
2 017
Löner och
Sociala
ersättningar
kostnader
Moderföretag
1 859
474
(varav pensionskostnad) 1)
13
3

2 016
Löner och
ersättningar

2 016
Sociala
kostnader

1 839
14

468
3

1) Av moderbolagets pensionskostnader avser 0 (0) TSEK gruppen styrelse och VD.
Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (0) TSEK.
Moderbolagets CFO arvoderas enligt konsultavtal. Arvodet uppgår till 1368 (1512) TSEK.
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Löner och andra ersättningar
2 017

2 017

2 016

2 016

Ledande

Övriga

Ledande

Övriga

befattningsha
vare
1 155
(-)
1 155
(-)

anställda
260
(-)
260
(-)

befattningsha
vare
1 146
(-)
1 146
(-)

anställda
235
(-)
235
(-)

Dotterföretag
Sverige
(varav tantiem o.d.)

1 327
(13)

6 806
(-)

1 243
(-)

7 188
(-)

Dotterföretag utomlands
Dotterföretag totalt
(varav tantiem o.d.)
Koncernen totalt
(varav tantiem o.d.)

1 327
(13)
2 482
(13)

6 806
(-)
7 066
(-)

1 243
(-)
2 389
(-)

7 188
(-)
7 423
(-)

Moderföretag
Sverige
(varav tantiem o.d.)
Moderföretaget totalt
(varav tantiem o.d.)

Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige. 2016 års siffror omräknade m h t
konsultverksamhetens avveckling.
Antalet ledande befattningshavare har under året varit tre varav en har varit anställd i
moderbolaget.

Generic Sweden AB
556472-3632

50

tkr
Ersättningar och övriga förmåner till ledande befattningshavare och
styrelseledamöter under året.
Grundlön/ Rörlig lön
Övriga Pensionsarvode
förmåner
kostnad
År 2017
Hans Krantz, ordförande 1)
Erik Gabrielsson 2)
Stefan Widén 2)
Kent-Åke Jönsson 2)
Verkställande direktören
Andra ledande
befattningshavare
(en befattning)
1) Arvode 150 moderbolag och
150
dotterbolag
2) Arvode inkluderar sociala
avgifter

300
99
99
99
1 155
1 083

Summa

300
99
99
99
1 155
13

231

1 327

År 2016
Hans Krantz, ordförande 1)
300
Erik Gabrielsson 2)
99
Stefan Widén 2)
99
Kent-Åke Jönsson 2)
99
Verkställande direktören
1 146
Andra ledande
befattningshavare
1 009
(en befattning)
1) Arvode 150 moderbolag och
150
dotterbolag
2) Arvode inkluderar sociala avgifter

300
99
99
99
1 146
234

1 243

Samtliga ersättningar och förmåner har belastat moderbolaget utom 3 156 (2 898) TSEK
vilket belastat andra koncernföretag.
Moderbolagets CFO arvoderas enligt konsultavtal. Arvodet uppgår till 1368 (1512) TSEK.
Verkställande direktören i moderföretaget, Fredrik Svedberg, erhåller ingen pension enligt
avtal och uppsägningstiden är 6 månader för båda parter.
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Finansnetto
Koncernen
2017

2016

Moderbolaget
2017
2016

Ränteintäkter
Ränteintäkter, övriga

95

19

81

5

Finansiella intäkter

95

19

81

5

Räntekostnader
Räntekostnader, på finansiella
skulder värderade till upplupet
anskaffningsvärde

-51

-62

-

-11

Finansiella kostnader

-51

-43

-

-11

Not 11

Uppskjuten skatt

tkr
Koncern 2017-12-31
Immateriella och materiella
tillgångar
Övriga avsättningar

Kvittning
Netto uppskjuten skattefordran

Koncern 2016-12-31
Immateriella och materiella
tillgångar
Övriga avsättningar

Kvittning
Netto uppskjuten skattefordran

Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

Netto

11

11

11

11

11

11

20
6
26

-698
-698

20
-692
-672

26
-672

-672

-26
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Belopp vid
årets ingång

Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader
och underskottsavdrag
Koncernen
Immateriella och materiella tillgångar
20
Obeskattade reserver
-698
Övriga avsättningar, avyttrad verksamhet
6
-672

Not 12

Redovisat
över
resultaträknin
gen

Belopp vid
årets utgång

-10
698
-6
682

10

10

Skatt
Koncernen
2017

2016

Moderbolaget
2017
2016

Aktuell skattekostnad
Periodens skattekostnad
Uppskjuten skattekostnad (-)
/skatteintäkt (+)
Uppskjuten skatt avseende
temporära skillnader
Totalt redovisad skattekostnad

-1 540

-1 106

-1 540

-1 106

688
-852

-837
-1 943

-1 540

-1 106
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Avstämning av effektiv skatt
Koncernen
Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats för
moderföretaget
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Uppskjuten skatt på tidigare ej
redovisade temporära skillnader
Övrigt
Redovisad effektiv skatt

53

Procent
2017

Not 13

Procent
Belopp
2016

-6 057

7 407

22%
22%
-22%

-1 333
2 076

22%
22%
-22%

-1 630
-69
89

-22%
22%
26,4%

10
99
852

-22%
-22%
20,6%

10
-343
-1 943

Moderföretaget
Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats för
moderföretaget
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktig intäkt
Redovisad effektiv skatt

Belopp

-2 595

22%
22%
-22%
20,8%

571
-2 109
-2
-1 540

5 325

22%
22%
20%

-1 172
-21
87
-1 106

Resultat från avvecklad verksamhet
Koncernen
2017-12-31 2016-12-31

I juni 2017 avvecklades konsultverksamheten i Generic.
Aktierna i det helägda dotterbolaget Generic Systems Sweden
samt det 20%-iga innehavet i intressebolaget NESP AB
avyttrades till det börsnoterade bolaget Empir Group AB (f d
MSC Group AB).
Avvecklingen av konsultverksamheten resulterade i en förlust
om sammantaget 10.962 KSEK.
Analys av resultat och kassaflöden i konsultverksamheten
Intäkter
Kostnader
Resultat före skatt
Inkomstskatt
Resultat från avvecklad verksamhet efter skatt (Jan – Juni 2017)

27 620
-27 754
-134
-134

56 989
-54 791
2 198
-32
2 166
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Koncernen
2017-12-31 2016-12-31
Resultat från försäljning av Generic Systems Sweden AB enl
nedan
Resultat från försäljning av aktier i NESP enligt not 18
Förlust på erhållna aktier i Empir Group AB enligt not 30

-8 947
-918
-963

-

-10 962

-

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten
Nettokassaflöde från investeringsverksamheten

1 405
6 000

-

Nettoökning av likvida medel som genererats av
dotterföretaget

7 405

-

Uppgifter om försäljningen av Generic Sweden Systems AB
Erhållen köpeskilling:
Kontant
Aktier i det förvärvande bolaget Empir Group AB

6 000
5 500

-

11 500
-20 122
-325

-

Resultat från försäljning av Generic Systems Sweden AB eft
skatt

-8 947

-

Värden på tillgångar och skulder i Generic Systems Sweden
AB vid tidpunkten för försäljningen den 30 juni 2017
Goodwill
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

13 207
1 803
18 697

-

Summa tillgångar

33 707

-

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

2 000
11 585

-

Summa skulder

13 585

-

Nettotillgångar

20 122

-

Resultat från avvecklad verksamhet

Totalt försäljningspris
Redovisat värde för sålda nettotillgångar enligt nedan
Försäljningsomkostnad
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Resultat per aktie
2017

2016

-6 909
12 292 020
-0,56

7 270
12 292 020
0,59

Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare
Periodens resultat (TSEK)
Antal utestående stamaktier
Resultat per aktie (SEK)

Not 15

Immateriella tillgångar

tkr
Licenser och varumärken
Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Övriga investeringar
Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Justering föregående år
Årets avskrivning enligt plan
Vid årets slut
Redovisat värde vid periodens början
Redovisat värde vid periodens slut

2017

Förvärvad
2016
2 767
-2 767
-

2 771
-4
2 767

-2 767
-2 767
-

-2 611
4
-160
-2 767
160
-
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Goodwill
Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Förvärvad
Avyttrad
Vid årets slut
tkr
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Nedskrivning
Avyttrad
Vid årets slut
Redovisat värde periodens början
Redovisat värde periodens slut

Kundrelationer
Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Utrangering
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan
Utrangering
Vid årets slut
Redovisat värde vid periodens början
Redovisat värde vid periodens slut

tkr
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete
Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Årets aktiverade utgifter, inköp
Avyttringar och utrangeringar
Övriga investeringar
Vid årets slut

56

Förvärvad
2017
2016
29 544
-23 727
5 817

29 544
29 544

-10 520
-10 520
-

-10 520
-10 520

19 024
5 817

19 024
19 024

Förvärvad
2017
2016
3 105
-3 105
-

3 105
3 105

-3 105
3 105
-

-2 796
-309
-3 105
309
-

Förvärvad
2017
2016
510
256
-510
256

1 751
-1 241
510
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Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning enligt plan
Vid årets slut
Redovisat värde vid periodens början
Redovisat värde vid periodens slut

-510
510
256

-1 683
1 241
-68
-510
68
-

Den kassagenererande verksamheten i Generic Mobile Systems Sweden AB ingår i
primärsegmentet Telekom. Konsultverksamheten avvecklades 2017.

Goodwill
tkr
2016

Konsultverksamhet

Telekomverksamhet

Summa

13 207

5 817

19 024

5 817

5 817

2017

Återvinningsvärdet för de kassagenererande enheterna har baserats på nyttjandevärdet. Vid
beräkningen av nyttjandevärdet för de kassagenererande enheterna har en
diskonteringsfaktor före skatt om 15 (15) % använts.
De uppskattningar som har legat till grund för beräkning av nyttjandevärdet för de
kassagenererande enheterna baseras på av företagsledningens gjorda kassaflödesprognoser
för all framtid.
Viktiga antaganden som legat till grund för företagsledningens kassaflödesprognos är
bedömd marknadstillväxt och breddning, den kassagenererande enhetens förväntade
marknadsandelar samt utveckling av marginaler och personalkostnader. Den bedömda
marknadstillväxten baseras på extern branschinformation. Utvecklingen av
marknadsandelar, marginaler och personalkostnader har bedömts utifrån tidigare
erfarenheter.
Under prognosperioden och alla efterkommande perioder görs antaganden om 5 procents
tillväxt avseende rörelseresultat, rörelsekapital, investeringar i anläggningstillgångar och
avskrivningar.
En känslighetsanalys av goodwillvärdet i telekomverksamheten, där förändring av diskonteringsräntan i intervallet +-5% från utgångsläget 15% resp förändring av tillväxtfaktorn i
intervallet +-5% från utgångsläget 5% ger vid utslag att redovisat goodwill, 5 817 KSEK
inte ligger i någon yttre gräns. Det föreligger inget nedskrivningsbehov av det redovisade
goodwillvärdet 5 817 KSEK.
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Konsultverksamhet

Telekomverksamhet

Summa

Maskiner och andra tekniska anläggningar
Koncernen
2017

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Omklassificeringar
Avyttringar och utrangeringar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

2016

17 653
797
2 136
-1 874
18 712

17 653
17 653

-17 648
1 874
-250
-16 024

-17 318
-330
-17 648

2 688

5

Ackumulerade nedskrivningar
Redovisat värde vid periodens slut

Not 17

Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen
2017
2016

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivning enligt plan på
anskaffningsvärden

Moderbolaget
2017
2016

12 279
898
-6 750
-2 136
4 291

8 706
3 616
-43
12 279

1 263
107
-1 242
128

1 263
1 263

-6 657
4 697
-

-5 570
43
-

-1 245
1 242
-

-1 221
1

-515
-2 475

-1 130
-6 657

-35
-38

-25
-1 245
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Koncernen
2017
2016

Redovisat värde vid periodens slut

Not 18

1 816

5 622

Moderbolaget
2017
2016

90

18

Andelar i intresseföretag
Koncernen
Moderbolaget
2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Andel i intresseföretags resultat
Avyttring
Redovisat värde vid periodens slut

918
-918

636
282
-

33
-33

33
-

-

918

-

33

Koncernen
Avyttringen av aktierna i NESP
redovisas på raden Resultat av
avvecklad verksamhet i
resultaträkningen, not13.
Moderbolaget
Avyttringen av aktierna i NESP
redovisas på raden Resultat från andelar
i koncernföretag i resultaträkningen, not
29.
Intresseföretag/ org nr/ säte

Moderföretaget
Direkt ägda
Intresseföretaget Network Enabling
System Partner AB, 556287-7711,
Enköping

Antal Antal i %
andelar

2 000

20,0

2017-12-31
Redovisat
värde

2016-12-31
Redovisat
värde

33
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Intresseföretag/ org nr/ säte

Andel i Andel i 2017-12-31 2016-12-31
eget
% ii) Redovisat Redovisat
kapital
värde
värde

Koncernen
Direkt ägda
Intresseföretaget Network Enabling
System Partner AB, 556287-7711,
Enköping

918

20,0

918

Aktierna i Network Enabling System Partner (NESP) utgjorde en del i konsultverksamheten
och avyttrades under 2017. Därvid överfördes aktierna till bokfört värde, 33 KSEK, från
moderbolaget Generic Sweden AB till Generic Systems Sweden AB och därefter avyttrades
aktierna i Generic Systems Sweden AB.
Not 19

Finansiella tillgångar och skulder

tkr
Koncern

År
Andra långfristiga
värdepapper
Andra långfristiga
fordringar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Summa
Långfristiga
räntebärande skulder
Kortfristiga
räntebärande skulder
Leverantörsskulder
Summa

Moderföretaget

År
Andra långfristiga

Kundoch
låneford
ringar
2 017

Övriga

Summa
redovisat
skulder
värd
2 017
2 017

Kundoch
låneford
ringar
2 016

Övriga

Summa
redovisat
skulder
värd
2 016
2 016

2 585

-

2 585

-

-

-

2 000
1 000
9 836
15 421

-

2 000
1 000
9 836
15 420

11 506
11 506

-

11 506
11 506

-

-

-

-

-

-

-

3 652
3 652

3 652
3 652

-

7 062
7 062

7 062
7 062

Kundoch
låneford
ringar
2 017
2 585

KundSumma
och
redovisat låneford
skulder
värd
ringar
2 017
2 017
2 016
2 585
Övriga

Övriga

Summa
redovisat
skulder
värd
2 016
2 016
-
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tkr
värdepapper
Andra långfristiga
fordringar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos
koncernföretag
Summa
Kortfristiga
räntebärande skulder
Leverantörsskulder
Skulder till
koncernföretag
Summa

61

2 000
1 000
328

-

2 000
1 000
328

-

-

-

14 278
20 166

-

14 254
20 166

15 669
15 669

-

15 669
15 669

-

415

415

-

377

377

-

415

415

-

377

377

Både vad gäller finansiella tillgångar och skulder i koncern och moderföretag
överensstämmer, i allt väsentligt, redovisat värde med verkligt värde.
Räntebärande skulder
Verkligt värde för finansiella skulder beräknas baserat på framtida kassaflöden av
kapitalbelopp och ränta diskonterade till aktuell marknadsränta på balansdagen.
Finansiella leasingskulder
Verkligt värde är baserat på nuvärdet av framtida kassaflöden diskonterade till
marknadsräntan för liknande leasingavtal.
Kundfordringar och leverantörsskulder
För kundfordringar och leverantörsskulder med en kvarvarande livslängd på mindre än sex
månader anses det redovisade värdet reflektera verkligt värde. Kundfordringar och
leverantörsskulder med en livslängd överstigande sex månader diskonteras i samband med att
verkligt värde fastställs.
Andra långfristiga värdepapper
Avser innehav av aktier i Empir Group AB, se not 30.
Andra långfristiga fordringar
Avser innehav av skuldebrev på Pondra AB (f d Generic Systems Sweden AB) om 3 MSEK
motsvarande aktuell moderlagsfordran vid datum för konsultverksamhetens avyttring.
Reversfordran löper med 5% ränta och amorteras med 1 MSEK per år kommande tre år.
Av skuldebrevsfordran om 3 MSEK redovisas 1 MSEK följaktligen såsom Övrig kortfristig
fordran.
Empir Group AB (f d MSC Group AB) har gått i borgen för gäldenärens rätta fullgörande av
sina åtagande enligt skuldebrevet.
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Närstående

Styrelseordförande Hans Krantz och koncernchefen Fredrik Svedberg äger via sitt bolag
Krantz Svedberg Förvaltning AB samtliga aktier i LogTrade Technology AB. Bolaget har
sedan 2010 ett hyresavtal med LogTrade Technology AB avseende kontorslokaler för
bolagets verksamhet i Malmö. Hyresersättningen för 2017 uppgår till 153 (153) TSEK.
Moderbolagets försäljning inom koncernen framgår av not 2.
Moderföretaget har en närståenderelation med sina dotterföretag, se not 32. Se även
specifikation nedan över koncernens försäljning/inköp respektive fordringar/skulder
gentemot intressebolaget NESP.

tkr
2017 2016
Transaktioner med närstående - intressebolag Network Enabling System Partner AB
Försäljning
12 509 25 540
Inköp
Fordringar
2 044 2 718
Skulder
Angivna belopp för 2017 avser försäljning under perioden januari - juni 2017 och
fordringar avser värdet per 20170630.
Utöver ovan nämnda transaktioner utgår ersättningar och andra förmåner till styrelse och
ledande befattningshavare i enlighet med not 9.

Not 21

Finansiella risker

Finanspolicy
Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker. Med
finansiella risker avses fluktuationer i företagets resultat och kassaflöde till följd av
förändringar i valutakurser, räntenivåer, refinansierings- och kreditrisker. Koncernens
finanspolicy för hantering av finansiella risker har utformats av styrelsen och bildar ett
ramverk av riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten.
Ansvaret för koncernens finansiella transaktioner och risker hanteras centralt av
moderbolagets ekonomiavdelning i samarbete med de operativa enheterna. Den övergripande
målsättningen för ekonomiavdelningen är att tillhandahålla en kostnadseffektiv finansiering
samt att minimera negativa effekter på koncernens resultat på grund av
marknadsfluktuationer.
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Likviditetsrisker
Med likviditetsrisk avses risken att finansiering inte alls kan erhållas, eller endast till kraftigt
ökade kostnader. Generics policy är att ha kontanta medel eller genom avtal ha garanterade
krediter för att täcka finansieringen för det närmaste året.
Generic har per 2017-12-31 en avtalad checkräkningskredit om 10 000 (10 000) TSEK som
per balansdagen ej var nyttjad TSEK 0 (0). Se not 25.

tkr

Valuta

Nom Inom 1
belopp
mån

1-3 3 mån- 1-5 år 5 år och Totalt
mån
1 år
längre

Koncernen 2017
Skuld till kreditinstitut
Finansiella leasingskulder
Leverantörsskulder
Summa

SEK
SEK
SEK
-

3 652
3 652

3 608
3 608

44
44

-

-

-

3 652
3 652

Koncernen 2016
Skuld till kreditinstitut
Finansiella leasingskulder
Leverantörsskulder
Summa

SEK
SEK
SEK
-

7 062
7 062

7 062
7 062

-

-

-

-

7 062
7 062

Ränterisker
Ränterisk är risken att värdet på ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i
marknadsräntor. Ränterisk kan dels bestå av förändring i verkligt värde, prisrisk, dels
förändringar i kassaflöde, kassaflödesrisk. En betydande faktor som påverkar ränterisken är
räntebindningstiden. Långa räntebindningstider påverkar främst kassaflödesrisken medan
kortare räntebindningstider påverkar prisrisken.
Generic har som policy att årligen se över upplåningen, varvid förhandling sker med banken
avseende koncernens räntenivåer.
Koncernen har en kortfristig upplåning vilket innebär att koncernens räntekostnader i allt
väsentligt följer förändringar i marknadsräntorna. En förändring av marknadsräntan med 1
procentenhet skulle innebära en förändrad räntekostnad med 0 (0) TSEK om den utnyttjade
checkkrediten i genomsnitt utnyttjas till samma nivå som vid utgången av 2017. En
förändring av marknadsräntan med en procentenhet skulle påverka de finansiella
leasingavtalen med 0 (0) TSEK.
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Kreditrisker
Kreditrisker i finansiell verksamhet
Den finansiella riskhanteringen medför en exponering för kreditrisker. Det är främst
motpartsrisker i samband med fordringar på banker och andra motparter. Generic har som
policy att placera sin överskottslikviditet på ett specialinlåningskonto. I övrigt förekommer få
finansiella transaktioner med banker och andra motparter varför motpartsrisken får anses vara
liten.

Kreditrisker i kundfordringar
Risken att koncernens kunder inte uppfyller sina åtaganden, dvs att betalning ej erhålls för
kundfordringar utgör en kundkreditrisk. Koncernens kunder kreditprövas innan leverans av
tjänster sker. Generics kundförluster har historiskt sett varit små där årets kundförluster
uppgår till 0 (0) TSEK.
På balansdagen föreligger ingen signifikant koncentration för kreditexponering. Den
maximala exponeringen för kreditrisk framgår av det redovisade värdet i balansräkningen för
respektive finansiell tillgång.

tkr

Åldersanalys
Ej förfallna kundfordringar
Förfallna kufo 0-30 dgr
Förfallna kufo >30-90 dgr
Förfallna kufo >90-180 dgr
Förfallna kufo >180-360 dgr
Förfallna kufo >360 dgr

Redov värde,
ej nedskr
fordran
2017

Säkerhet Redov värde,
ej nedskr
fordran
2016

8 837
828
40
130

10 744
518
106
138

Säkerhet

Valutarisker
Ett företag är exponerat för olika typer av valutarisker. Den främsta exponeringen avser köp
och försäljning i utländska valutor, där risken kan bestå av fluktuationer i valutan för det
finansiella instrumentet, kund- eller leverantörsfakturan samt vid transaktionsexponering
(valutarisken i förväntade eller kontrakterade flöden).
Då Generics valutarisk bedömts vara liten har inga åtgärder vidtagits för att minska risken för
valutakursfluktuationer.
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Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
2017-12-31 2016-12-31

Upplupna trafik- och
samtrafikintäkter
Upplupna intäkter, övriga
Förutbetalda kostnader, övriga
Summa

Not 23

3 241
13
3 715
6 969

Moderbolaget
2017-12-31 2016-12-31

6 882
7 240
3 525
17 647

224
224

661
661

Likvida medel
Koncernen
2017
2016

Kassa och bank samt positivt tillgodohavande
på checkräkningskredit

17 725

12 792

Moderbolaget
2017
2016

5 025

425

Koncernens beviljade checkräkningskredit
uppgick vid årets slut till 10 000 (10 000)
TSEK. Checkräkningskrediten var ej
utnyttjade per 20171231.

Not 24

Viktiga uppskattningar och bedömningar

Företagsledningen har diskuterat utvecklingen, valet och upplysningarna avseende
koncernens viktiga redovisningsprinciper och uppskattningar samt tillämpningen av dessa
principer och uppskattningar.
Goodwill
Vid beräkning av kassagenererande enheters återvinningsvärde för bedömning av eventuellt
nedskrivningsbehov på goodwill, har flera antaganden om framtida förhållanden och
uppskattningar av parametrar gjorts. En redogörelse för dessa återfinns i not 15.
Pågående tjänsteuppdrag/fastprisuppdrag
Huvuddelen av koncernens tjänsteuppdrag faktureras på löpande räkning. För den del av
tjänsteuppdragen som består av fastprisuppdrag har företagsledningen gjort bästa möjliga
bedömning av hur mycket av uppdragen som kan intäktsföras.
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Eget kapital

Aktiekapital och överkurs
Moderföretagets aktiekapital består av 12 292 020 st stamaktier. Under 2006 genomfördes en
split 2:1 varvid antalet aktier ökade från 3 014 450 till 6 028 900 st. Därefter genomfördes en
nyemission av 800 000 st aktier. Antalet aktier efter nyemission uppgick till 6 828 900 st. Vid
emissionen betalades även en överkurs om 23 360 TSEK som efter emissionskostnader om 4
296 TSEK (efter skatt) under 2006 tillfördes överkursfonden. Under 2009 genomfördes
ytterligare en nyemission varvid antalet aktier ökade med 5 463 120 till 12 292 020 st. Vid
emissionen betalades en överkurs om 5 763 TSEK som efter emissionskostnader om 973
TSEK (efter skatt) under 2009 tillfördes överkursfonden.

Antal emitterade aktier
Antal emitterade aktier
Antal utestående aktier vid periodens
början
Antal utestående aktier vid periodens slut

Fullt betalda Ej fullt betalda
12 292 020

Kvotvärde
0,80

12 292 020
12 292 020

Övrigt tillskjutet kapital
Avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna. Här ingår överkursfonder som förts över till
reservfond per den 31 december 2005. Avsättningar till överkursfond från den 1 januari 2006
och framöver redovisas också som tillskjutet kapital. Vidare ingår här även optionspremier
avseende utgivna teckningsoptioner.
Balanserad vinst inklusive årets totalresultat
I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjänade vinstmedel i moderbolaget
och dess dotterföretag och intresseföretag. Tidigare avsättningar till reservfond, exklusive
överförda överkursfonder, ingår i denna kapitalpost.
Moderföretaget
Bundna fonder
Värdeöverföring får inte genomföras om det efter värdeöverföring inte finns full täckning för
bolagets bundna kapital.
Fritt eget kapital
Överkursfond
När aktier emitteras till överkurs, dvs för aktierna ska betalas mer än aktiernas nominella
belopp, ska ett belopp motsvarande det erhållna beloppet utöver det nominella värdet på
aktierna, föras till överkursfonden.
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Balanserad vinst
Utgörs av tidigare års balanserade resultat efter att eventuell vinstutdelning lämnats. Utgör
tillsammans med årets resultat summa fritt eget kapital, dvs det belopp som finns tillgängligt
för utdelning till aktieägarna.
Utdelning
På årsstämman den 11 maj 2017 beslutades att lämna en utdelning för 2016 om 0,30 kr/aktie
till aktieägarna, totalt 3 687 606 kr. Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 kr/aktie för 2017,
totalt 12 292 020 kr.
Kapitalhantering
Koncernens policy för hantering av kapital har utformats av styrelsen och bildar ett ramverk
av riktlinjer och regler i form av riskmandat för limiter för finansverksamheten. Kapital
definieras som koncernens eget kapital per 2017-12-31. Ansvaret för koncernens finansiella
transaktioner hanteras av ekonomiavdelning i de operativa enheterna. Moderbolaget har det
övergripande ansvaret för koncernens upplåning, finansiering och skatteplanering.
Utdelningspolicy
Vid beslut om utdelning följer styrelsen de restriktioner som följer av avtal, lagar och
myndighetskrav för utbetalning av utdelning till aktieägarna. Vinstmedel kommer i första
hand att återinvesteras i verksamheten. Utdelningen kommer därför att utgå med max 50
procent av nettoresultatet under förutsättning att detta inte äventyrar finansieringen av
verksamheten. För räkenskapsåret 2017 föreslår styrelsen en utdelning om 1,00 kr/aktie,
varav 0,70 kr/aktie är en engångsutdelning relaterad till avvecklingen av
konsultverksamheten.

Not 26

Övriga avsättningar
Koncernen
2017-12-31 2016-12-31

Avsättning för nedmontering av
Minicall
Summa

6 032
6 032

6 032
6 032

Moderbolaget
2017-12-31 2016-12-31

0

0

Avsättning för Minicallnät är långfristig. När sändningstillståndet för Minicall går ut finns
åtagande för nedmontering och bortforsling av för ändamålet uppsatta sändare. Ingen del av
avsättningen förväntas betalas inom 12 månader. Tillstånd har erhållits från PTS som sträcker
sig fram till år 2022.
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Koncernen
Belopp vid årets ingång
Ianspråkstagna avsättningar
Redovisat värde vid årets
slut
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2017
2016
2017
2016
2017
2016
Minicall
Särskild löneskatt Summa
6 032 6 032
282 6 032 6 314
-282
-282

-

6 032

-

6 032

-

-

6 032

6 032

När sändningstillståndet för Minicall går ut finns åtagande för nedmontering och
bortforsling av för ändamålet uppsatta sändare. Ingen del av avsättningen förväntas betalas
inom 12 månader. Vid prövning per 31 december 2017 har bedömning gjorts att tidigare
gjord avsättning för avvecklingskostnader av Minicallnätet är tillräcklig. Avsättningen
baserar sig på diskonterade värden av framtida kostnader.

Not 27

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
2017-12-31 2016-12-31

Upplupna personalrelaterade
kostnader
Upplupna kostnader
telekommunikation
Förutbetalda intäkter
Upplupna kostnader, övriga
Summa
Not 28

Moderbolaget
2017-12-31 2016-12-31

1 013

3 966

239

257

2 152
2 887
315
6 367

2 428
480
1 248
8 122

314
553

866
1 123

Ställda säkerheter
Koncernen
2017-12-31 2016-12-31

Företagsinteckningar
Summa ställda säkerheter

10 000
10 000

10 000
10 000

Moderbolaget
2017-12-31 2016-12-31
0

0
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Resultat från andelar i koncernföretag
Koncernen
2017

Utdelning från intressebolag
Realisationsresultat vid försäljning
Summa

2016

Moderbolaget
2017
2016

-

-

-8 911
-8 911

400
3
403

Specifikation
Realisationsresultat Generic
Systems, Koncernen not 13
Realisationsresultat NESP, not 18
Realisationsreultat Generic Solution

-8 947
-918
-

-

-8 878
-33
-

3

Realisationsresultat vid försäljning

-9 865

-

-8 911

3

Not 30

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
Koncernen
2017

Realisationsresultat vid
försäljningar
Nedskrivningar
Summa

-299
-664
-963

2016

0

Moderbolaget
2017
2016

-299
-664
-963

0

Vid avvecklingen av konsultversamheten erhölls 2 500 000 st nyemitterade aktier i Empir
Group AB (f d MSC Group AB) avräknade och bokförda till kurs 2,20 kr per aktie. Under
2017 avyttrades 1 023 281st aktier till en förlust 299 KSEK. Kvarvarande innehav per
20171231, 1 476 719 st aktier skrevs ned till aktuell börskurs 1,75 kr per aktie, motsvarande
en nedskrivning om 664 KSEK.
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Bokslutsdispositioner

Erhållna koncernbidrag
Avsättning till periodiseringsfond
Återföring av periodiseringsfond
Summa

Not 32

2017

2016

8 008
3 174
11 182

10 728
-1 675
9 053

2017

2016

31 832
-20 054
11 778

44 519
-12 687
31 832

-

-8 837
8 837

11 778

31 832

Andelar i koncernföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Försäljning

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Försäljning
Redovisat värde vid periodens slut
Dotterföretag/ Org nr/ Säte

Generic Mobile Systems Sweden AB, 5564627213, Nacka
Generic Transit AB, 556723-5360
Generic Systems Sweden AB, 556448-8079,
Nacka

Antal Andel i 2017-12-31 2016-12-31
andelar
% i) Redovisat Redovisat
värde
värde
100
000 100,0
11 778
11 778
100
000 100,0
5 000

100,0
11 778

20 054
31 832

i) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med anderlen av rösterna för
totalt antal aktier.
Under 2017 har moderbolaget avyttrat samtliga aktier i Generic Systems Sweden AB.
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Händelser efter rapportperiodens slut

Jörgen Jegerborn har anställts och under mars månad 2018 tillträtt som VD i moderbolaget
Generic Sweden AB och som VD i dotterbolaget Generic Mobile Systems Sweden AB.

Not 34

Uppgifter om moderföretaget

Generic Sweden AB (publ) är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Stockholm.
Adressen till huvudkontoret är Box 190, 101 23 Stockholm.
Koncernredovisningen består för 2017 av moderföretaget Generic Sweden AB och dess
dotterföretag, tillsammans benämnd koncern.
Not 35

Eventualförpliktelser

Borgensåtagande för dotterbolag
Summa eventualförpliktelser

Not 36

2017-12-31

2016-12-31

10 000
10 000

10 000
10 000

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Överkursfond
Balanserad vinst
Årets vinst
TSEK

290
20 596
-4 135
16 751

Styrelsen föreslår att det fria egna kapitalet med den
fördelning som framgår ovan disponeras enligt följande:
till aktieägarna utdelas 1,00 kr per aktie, totalt
i ny räkning överförs

Beträffande företagets och koncernens resultat och
ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar samt rapport över totalresultatet med
tillhörande bokslutskommentarer.

12 292
4 459
16 751
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Styrelsen och den verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i
enlighet med god redovisningssed i Sverige och koncernredovisningen har upprättats i
enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella
redovisningsstandarder. Årsredovisningen respektive koncernredovisningen ger en
rättvisande bild av moderbolagets och koncernens ställning och resultat.

Stockholm den 24 april 2018.

Hans Krantz

Erik Gabrielsson

Ordförande

Kent-Åke Jönsson

Fredrik Svedberg

Stefan Widén

Jonas Jegerborn
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2018-04-27.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Brändström
Auktoriserad revisor

Christian Lamrin
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Generic Sweden AB (publ), org.nr 556472-3632

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Generic Sweden AB (publ) för år
2017.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2017 och av
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för
året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och
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.
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 och, vad gäller
koncernredovisningen, enligt IFRS, så som de antagits av EU, och 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 på fel.
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 på fel, 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 fel 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.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
•

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information
eller åsidosättande av intern kontroll.

•

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss
om effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte
längre kan fortsätta verksamheten.

•

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

•

inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen.
Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra
uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten
för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
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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 Generic Sweden AB (publ) för år 2017 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.
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.
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Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk
och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som
är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval
av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 27 april 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Brändström
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Christian Lamrin
Auktoriserad revisor
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Hans Krantz

Styrelseordförande
Född: 1957
Invald: November 2009
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i LogTrade Technology AB och
HF Förvaltning i Malmö AB.
Antal aktier: 6 300 410 aktier genom bolag.

Fredrik Svedberg
Ledamot
Född: 1969
Invald: November 2009
Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseledamot i LogTrade Technology AB och HF Förvaltning i Malmö AB.
Antal aktier: 6 300 410 aktier genom bolag.

Stefan Widén
Ledamot
Född: 1959
Invald: Maj 2014
Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseledamot i Rexor AB och Svensk Programvaruindustri.
Antal aktier: 0 aktier
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Kenth-Åke Jönsson
Ledamot
Född: 1951
Invald: Maj 2009
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Ravnarp Invest AB och Ryds Båtar AB.
Antal aktier: 0 aktier

Erik Gabrielson
Ledamot
Född: 1962
Invald: Maj 2010
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Eldan Recycling AS, Redoma Recycling AB,
ECG Vinivest AB och ECG Vignoble AB. Styrelseledamot i Elanders AB (publ), Lifco AB
(publ), och Carl Bennet AB.
Antal aktier: 0 aktier

KONCERNLEDNING
Jonas Jegerborn
Vd och Koncernchef Generic Sweden AB och VD Generic Mobile Systems Sweden AB
Född: 1972
Antal aktier: 0 aktier
Anders Hansson
Ekonomichef och CFO
Född: 1953
Antal aktier: 0 aktier

Antalet aktier inkluderar aktier av närstående fysiska eller juridiska personer. Aktier per 31
december 2017.
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Definition av nyckeltal
EBITDA-marginal Rörelseresultat före avskrivning i procent av rörelsensintäkter.
EBIT-marginal Rörelseresultat i procent av rörelsens intäkter.
Nettomarginal Årets totalresultat i procent av rörelsens intäkter.
Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader
dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital.
Avkastning eget kapital Årets resultat hänförligt till majoritetens aktieägare dividerat med
genomsnittligt eget kapital exklusive minoritet.
Sysselsatt kapital Balansomslutning minus icke räntebärande skulder
Justerat eget kapital per aktie Eget kapital exkl. minoritetens andel dividerat med
genomsnittligt antal aktier.
Nettoskuld Räntebärande skulder minus likvida medel.
Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med justerat eget kapital inklusive
minoritet.
Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat
med finansiella kostnader.
Soliditet Eget kapital inkl. minoritetsintressen i procent av balansomslutningen.
Resultat per aktie Årets totalresultat hänförligt till majoritetens aktieägare dividerat med
genomsnittligt antal aktier.
Operativt kassaflöde Kassaflöde efter investeringar.
Intäkt per anställd Rörelsens intäkter dividerat med medelantal anställda medarbetare.
EBIT per anställd Rörelseresultat dividerat med medelantal anställda medarbetare.

Årsstämma
Årsstämma kommer att hållas den 15 maj 2018 kl. 17.30 i Waterfront Building,
Klarabergsviadukten 63 i Stockholm.
Kallelse till stämman finns tillgänglig på bolagets webbplats – www.generic.se.
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Adresser
STOCKHOLM
Huvudkontor
Klarabergsviadukten 63
Box 190
101 23 Stockholm
Tel: 08-601 38 00
Fax: 08-716 01 03
ÖREBRO
Drottninggatan 10–12
702 10 Örebro
Tel: 08-601 38 00
Fax: 019-10 19 45
MALMÖ
Jungmansgatan 12
211 19 Malmö
Tel: 08-601 38 00
Fax: 040-630 72 01
LULEÅ
Magasinsgatan 10
973 22 Luleå
Tel: 08-601 38 00
Fax: 0920-125 65
Minicall
Kundcenter
Tel: 020-31 00 41
Fax: 020-23 93 93
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