DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2019

Generic Sweden AB (publ)
Andra kvartalet 2019 (jämfört med samma period föregående år)
▪ Nettoomsättningen uppgick till 16,9 MSEK (14,3 MSEK).
▪ Rörelseresultatet uppgick till 2,4 MSEK (1,3 MSEK).
▪ Resultat före skatt uppgick till 2,4 MSEK (1,3 MSEK).
▪ Periodens resultat uppgick till 1,9 MSEK (1,0 MSEK).
▪ Resultat per aktie uppgick till 0,16 SEK (0,08 SEK).
▪ Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,1 MSEK (2,5 MSEK).
Januari – juni 2019 (jämfört med samma period föregående år)
▪ Nettoomsättningen uppgick till 33,5 MSEK (29,3 MSEK).
▪ Rörelseresultatet uppgick till 4,8 MSEK (2,9 MSEK).
▪ Resultat före skatt uppgick till 4,9 MSEK (3,0 MSEK).
▪ Periodens resultat uppgick till 3,8 MSEK (2,3 MSEK).
▪ Resultat per aktie uppgick till 0,31 SEK (0,18 SEK).
▪ Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,4 MSEK (4,6 MSEK).
▪ Byte av redovisningsstandard från IFRS till K3 per 20190101. Siffror i
jämförelseåren justerade.

Notera
Denna information är Generic Sweden AB (publ) skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom Anders Hanssons försorg för offentliggörande kl 08.00 den 23 augusti 2019.

Generic Sweden AB grundades 1993 och är idag en renodlad Telekomverksamhet specialiserad på larm-, SMS- och faxtjänster med högsta
tillförlitlighet. Telekomverksamheten drivs i dotterbolaget Generic Mobile som är en specialiserad teleoperatör med ett eget nät för kritisk
kommunikation. Tjänster och produkter erbjuds inom produktområdena Minicall och Messit. Telekom omsatte ca 60 Mkr under 2018 och har
18 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser,
08/503 015 50. ca@mangold.se. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se
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VD-kommentar: Stark tillväxt och ny marknadsposition
Generics positiva utveckling och stabila tillväxt
fortsätter och i årets andra kvartal ökar tillväxten
med 18% samtidigt som rörelseresultatet (EBIT)
ökar till 2,4 MSEK (1,3). Även bruttovinsten
förbättras och stiger till 57% (52%)
Bolagets tillväxt drivs av våra framgångar inom
området meddelandetjänster (Messaging) och vi har
under kvartalet tecknat 145 nya kundavtal. Vår
egenutvecklade plattform för meddelandetjänster är
generisk. För många kunder utvecklar vi också
kundunika funktioner, vilket hjälper våra kunder att
förfina sin kommunikation och skapa några av
marknadens bästa kundupplevelser. Många av de
kundunika anpassningar vi gör sker mot ERP och
CRM-system såsom SAP och Adobe.
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Under andra kvartalet har vi lanserat såväl ny
hemsida som ny logotype och grafisk profil. Denna
lansering tydliggör den marknadsposition som vi har
idag och som vi vill fortsätta utveckla.
Vi har valt att sammanfatta vår marknadsposition
och vad vi kan göra för våra kunder under budskapet
”Spot On Messaging”. Med detta menar vi att bra
kommunikation måste ske på mottagarens villkor. För
att nå genom det brus av budskap som vi matas med
varje dag krävs rätt kommunikationskanal, tidpunkt
och såklart rätt formulering för den kontext som
mottagaren befinner sig i.
Generic driver sedan många år även det
rikstäckande mobilnätet Minicall, som alltjämt har en
unik ställning inom kommunikation för kritiska
verksamheter. Minicall är numera integrerad i vår
plattform för meddelandetjänster.
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Omsättning och resultat
Samtliga siffror avser koncernen och uppgifterna inom
parantes avser motsvarande period föregående år om inget
annat anges.

Andra kvartalet 2019

Perioden januari – juni 2019

Nettoomsättningen uppgick till 16,9 MSEK (14,3 MSEK),
vilket är en ökning med 18 procent jämfört med samma
period 2018.
Rörelseresultatet ökade jämfört med andra kvartalet
2018 och uppgick till 2,4 MSEK (1,3 MSEK). Det motsvarar
en rörelsemarginal på 14,4 procent (8,8 procent).
Rörelseresultatet före avskrivningar var 2,8 MSEK (1,6
MSEK).

Nettoomsättningen uppgick till 33,5 MSEK (29,3 MSEK),
vilket är en ökning med 14 procent jämfört med samma
period 2018.
Rörelseresultatet ökade jämfört med första halvåret
2018 och uppgick till 4,8 MSEK (2,9 MSEK). Det motsvarar
en rörelsemarginal på 14,4 procent (9,9 procent).
Rörelseresultatet före avskrivningar var 5,5 MSEK (3,8
MSEK).
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Telekomverksamheten
Telekomverksamheten består av en specialiserad
teleoperatör med eget radionät för kritisk kommunikation.
Generic Mobile 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™.
Bland kunderna finns polisen, räddningstjänsten,
sjukhus, energibolag, bank- och försäkringsbolag samt
privata larmföretag. Generic Mobile är även leverantör till
TeliaSonera, Telenor, Tele2 och 3.

Utveckling under andra kvartalet 2019

Utveckling januari – juni 2019

Nettoomsättningen inom telekomverksamheten uppgick
till 16,9 MSEK (14,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till
3,1 MSEK (2,0 MSEK). Det motsvarar en rörelsemarginal
på 18,2 procent (14,4 procent).

Nettoomsättningen inom telekomverksamheten uppgick
till 33,6 MSEK (29,1 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till
6,1 MSEK (5,0 MSEK). Det motsvarar en rörelsemarginal
på 18,1 procent (17,3 procent).
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Övrig finansiell information
Byte från IFRS till K3

Medarbetare

Från och med 1 januari 2019 upprättar Generic sin årsoch koncernredovisning enligt reglerna för K3.
Föregående års jämförelsesiffror har justerats mht till
bytet från IFRS till K3. Se not 1 Redovisningsprinciper.
Effekten av övergången är att eget kapital i koncernen
per 20190101 minskar från 27,9 MSEK till 22 MSEK.

Det genomsnittliga antalet medarbetare, omräknat till
heltidstjänster, uppgick under perioden januari-juni 2019
till 18 (15). Antalet medarbetare vid periodens slut till 18
(15).

Finansiell ställning och kassaflöde
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till
14,8 MSEK (12,5 MSEK).
Kortfristig räntebärande skuld avseende finansiell
leasing uppgick till 0,0 MSEK (0,0 MSEK) och någon
långfristig räntebärande skuld fanns inte.
Soliditeten var vid utgången av perioden 48,7 procent
(57,1 procent).
Kassaflödet från den löpande verksamheten för första
halvåret uppgick till 3,4 MSEK (4,6 MSEK). Kassaflödet
från investeringsverksamheten uppgick till -0,2 MSEK
(1,5 MSEK).
Bolaget har lämnat en aktieutdelning om 9,8 MSEK
(12,3 MSEK), redovisad i beloppet för raden kassaflöde
från finansieringsverksamheten. Totala kassaflödet under
första halvåret uppgick till -5,6 MSEK (-5,2 MSEK).

Aktien
Generics aktie är listad på NASDAQ OMX First North
Premier med handelsbeteckningen GENI. Generic har i maj
månad lämnat en aktieutdelning om 0,8 kr/aktie (1,0).
Noteringskursen var den 30 juni 2019 9,50 kr (5,50 kr),
vilket är en ökning med 73 procent jämfört med samma
tidpunkt 2018. Det totala marknadsvärdet var cirka 116,8
MSEK (cirka 67,6 MSEK) vid periodens utgång.
Per den 30 juni 2019 uppgick antalet utestående aktier
i Generic till 12 292 020, envar med ett kvotvärde om 0,80
kr, motsvarande ett aktiekapital om
9 833 616 kr.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Generics verksamhet innehåller ett antal risker och
osäkerhetsfaktorer vilka omnämns i årsredovisningen för
2018. Inga väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
bedöms ha tillkommit sedan årsredovisningen 2018
avgavs.

Investeringar
Investeringarna under första halvåret uppgick till
0,2 MSEK och avser teknisk utrustning.

Moderbolaget
Moderbolagets personal utgörs av VD och CFO.
Under första halvåret uppgick fakturering till 2,2 MSEK
(1,4 MSEK) och rörelseresultatet uppgick till -1,3 MSEK
(-2,0 MSEK).
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Granskningsrapport
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande ekonomisk information
Finansiella rapporter och pressmeddelanden finns tillgängliga på webbplatsen www.generic.se.
Rapport för tredje kvartalet 2019...........................15 november 2019
Bokslutskommuniké 2019 ........................................13 februari 2020
Rapport för första kvartalet 2020 ……………..… 13 maj 2020
Årsstämma 2020 ………………………………….…… 13 maj 2020

Stockholm den 23 augusti 2019
Generic Sweden AB (publ) org. nr 556472-3632
Hans Krantz, styrelseordförande
Niclas Granholm
Kent-Åke Jönsson
Fredrik Svedberg
Stefan Widén
Jonas Jegerborn, verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Jegerborn, VD och koncernchef ...................tel 08-601 38 00, e-post: jonas.jegerborn@generic.se
Anders Hansson, CFO ..................................................tel 08-601 38 00, e-post: anders.hansson@generic.se
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Koncerngemensamt består av administrativa tjänster som moderföretaget bistår dotterföretagen med.
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NYCKELTAL
APRIL - JUNI

JAN-JUNI

JAN-DEC

2019

2018

2019

2018

2018

18%

12%

14%

16%

14%

14,4%

8,8%

14,4%

9,9%

12,8%

12,3%

5,4%

23,5%

11,6%

31,0%

9,6%

4,4%

18,5%

9,2%

23,2%

Tillväxt
Intäktstillväxt
Marginaler
Rörelsemarginal, EBIT
Avkastningsmått
Avkastning på sysselsatt kapital
Avkastning på eget kapital
Finansiell ställning
Soliditet

48,7%

57,1%

48,7%

57,1%

54,5%

Skuldsättningsgrad, ggr

-

-

-

-

-

Räntetäckningsgrad, ggr

-

-

-

-

-

Data per aktie
Genomsnittligt antal aktier

12 292 020

12 292 020

12 292 020

12 292 020

12 292 020

Eget kapital per aktie, SEK

1,30

1,50

1,30

1,50

1,79

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK

0,09

0,21

0,28

0,37

1,01

Resultat per aktie, SEK

0,16

0,08

0,31

0,18

0,48

Anställda
Genomsnittligt antal anställda

18

15

18

15

15

Nettoomsättning per anställd, kSEK

936

952

1 861

1 956

4 003

EBIT per anställd, kSEK

135

83

267

194

512
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Noter
⚫ NOT 1 Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har för koncernen och moderbolaget upprättats i enlighet med ÅRL med de principer som förväntas
tillämpas i den kommande årsredovisningen, dvs BFNAR 2012:1 (K3).
Från och med 1 januari 2019 upprättar Generic sin års- och koncernredovisning enligt reglerna för K3. Övergångs
tidpunkten till K3 är 1 januari 2018.
Effekten från övergången till K3 innebär att
Årlig avskrivning av goodwill beräknas under 10 år från tillkomstdatum år 2009.
Resultatet av avvecklad verksamhet redovisas på aktuell redovisningsrad i resultaträkningen.
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