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Inledning
Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster. Generic erbjuder en plattform för
digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa
kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as
a Service). Generics kunder återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och säkerhet,
vård och e-hälsa samt e-handel och logistik.

VD har ordet
Generic lägger ännu ett år av god tillväxt bakom sig. Sedan jag började som VD på Generic våren 2018
har vi mer än fördubblat omsättningen och växt med i genomsnitt 29% per år. 2021 kan vi minnas som
ett av de allra bästa åren i Generics historia. Vi har tagit ett rejält kliv framåt i såväl teknik- och
marknadsutveckling och levererar en omsättningstillväxt på 41% samtidigt som vi har en resultattillväxt
på hela 65%. Vi är såklart mycket nöjda med dessa resultat.
Bolaget har sedan fyra år tillbaka helt och hållet fokuserat på marknaden för business messaging. Det har
levererat goda resultat och jag vill nämna några av de saker som ligger till grund för detta. Vi har byggt
och investerat rikligt i vår plattform som också är mycket konkurrenskraftig på marknaden. Utöver att
den hanterar en mängd digitala kanaler och ett flertal olika api:er så finns ett stort utbud av funktioner.
Dessa är oftast utvecklade i nära samarbete med våra kunder och hjälper till att skapa marknadens bästa
kundupplevelser inom digitala meddelanden. När dessa funktioner väl är implementerade blir de
tillgängliga för samtliga våra kunder. Eftersom funktionerna anropas via api krävs det relativt lite insats
från kunden själv och kundens kostnader för utveckling och implementation är oftast blygsamma.
Dessutom är startsträckan kort.
Generic har valt en strategi att bygga plattformen helt och hållet i egen miljö. Vi ser flera fördelar med
detta och en tydlig sådan är att vi kan erbjuda våra kunder garantier om hur deras data lagras och
hanteras. Kravbilden från kunderna, särskilt offentlig sektor, har i detta avseende förändrats på kort tid
och allt fler kunder kräver att vi kan hantera data enligt särskilda önskemål. Framför allt handlar det om
att kunna garantera att datahanteringen efterlever GDPR. Detta var ett av de avgörande kraven till att
Generic fått förtroendet att leverera digitala meddelandelösningar till en av landets största myndigheter,
Försäkringskassan. Därefter har ytterligare myndigheter valt samma lösning.
Vi har också strategiskt och successivt stärkt vår marknadsposition inom utvalda vertikaler såsom ehandel och logistik, vård och e-hälsa samt samhällssäkerhet. Vi har etablerat en mängd nya samarbeten
med både små och stora systemintegratörer. Här bygger vi inte bara tekniska ekosystem utan får också
en större räckvidd i vår försäljning. Sedan länge har vi också partnerskap med samtliga mobiloperatörer
och får därigenom även en god distribution av våra tjänster. Sammantaget har vi hittat en effektiv
försäljningsmodell med en god balans mellan egen kundbearbetning och partnerförsäljning.
Försäljningen backas upp av vår modell för marknadsföring som är fokuserad på de vertikaler vi
prioriterar och som i allt väsentligt vilar på digitala kanaler.
Vi har även förstärkt vårt eget team, framför allt inom försäljning och utveckling. Detta är en
nödvändighet för att framöver kunna fortsätta växa, och vår ambition är att utöka vårt team ytterligare.
Sammanfattningsvis handlar det för oss om att utveckla flera funktioner parallellt och att detta sker i
samklang. På så sätt skapar vi bästa förutsättningar för att behålla vår höga kvalitet och kundnöjdhet,
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samtidigt som vi kan fortsätta att växa. Steg för steg. Med en solid grund på en expansiv marknad ser vi
nu fram emot att göra 2022 till ännu ett framgångsrikt år.
Jonas Jegerborn

Jonas Jegerborn CEO
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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 räkenskapsåret 2021. Redovisningsvaluta är
svenska kronor och anges i TSEK. Bolaget grundades 1993 och har säte i Stockholm.

Information om verksamheten
Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en
plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kunders interna eller externa
kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as
a Service). Plattformen är designad med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder
återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt ehandel och logistik. Bolaget grundades 1993 och har säte i Stockholm.
Anslutningen till Generics egenutvecklade kommunikationsplattform kan ske genom att kunden
ansluter sig med ett eller flera system och applikationer via ett API. Därigenom får kunden tillgång till en
mängd olika kanaler för kommunikation till exempel e-post, SMS eller röstbaserade meddelanden. Även
stöd för snabbväxande kanaler som WhatsApp finns tillgängligt och allteftersom efterfrågan från
slutanvändare förändras så adderas nya kanaler till plattformen.
Möjligheten att välja flera kanaler för digital kommunikation är i de flesta affärssystem (ERP/CRM)
mycket begränsad varför det är en fördel att i stället ansluta systemet till en plattform med stöd för de
kommunikationskanaler som slutkunderna önskar integrera i.
Vår övertygelse är att den bästa kommunikationen sker på mottagarens villkor och därmed är val av
kommunikationskanal helt avgörande för en tydlig och framgångsrik kommunikation. Generic hjälper
även många kunder att utveckla specialanpassade API:er för att kunna skapa en effektiv interaktion
mellan kundens affärssystem och Generics kommunikationsplattform.
Generic utvecklar och tillhandahåller webbaserade applikationer, i vilka man själv kan hantera
avancerade kommunikationsflöden. Applikationerna har ett mycket rikligt och välutvecklat stöd för
bästa tänkbara design av kundernas kommunikation och har ett stöd för att bygga och underhålla tex
arbetsgrupper eller kunddatabaser.
Generic har lång erfarenhet av kritisk kommunikation som teleoperatör för det rikstäckande pagingnätet
Minicall med tiotusentals aktiva användare inom sjukvård, räddningstjänst, polis, försvar samt jour- och
larmverksamheter. Bolaget har vidare professionell drift 365/24/7, förstklassig företagskundtjänst och
support, samt skyddsklassad drifthall med bland annat redundanta system och skalskydd.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Vi summerar 2021 som ett av de bästa hittills i vår historia. Vår tillväxt har accelererat tack vare en god
tillströmning av nya kunder, men också att vi fått förtroende att leverera nya lösningar till våra befintliga
kunder.
Under året har vi implementerat en större digital kommunikationslösning för Försäkringskassan. Denna
har fungerat helt enligt förväntan och vi har därtill levererat samma lösning till ytterligare en handfull
myndigheter.
Liksom under 2020 har vi haft en relativt liten påverkan av Covid-19. Vårt arbetssätt har naturligtvis fått
anpassas till de restriktioner som varit aktuella. Några delar av vår kundbas har påverkats negativt såsom
resor och hotell samtidigt som andra haft en positiv påverkan, exempelvis vård och e-hälsa.
Under året har vi också rullat ut en helt ny generation av produkten Minicall till marknaden. Denna har
mottagits mycket positivt av våra kunder. I samband med detta får våra kunder en bättre tjänst och
tillgång till en mängd nya funktioner. Detta tryggar våra befintliga kunder men tack vare detta ser vi
också helt nya kunder tillkomma.

Finansiell utveckling
Flerårsöversikt (TSEK)
Nettoomsättning
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)
Rörelseresultat (EBIT)
Finansnetto
Rörelseresultat efter finansiella poster
Skatt
Årets resultat
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Soliditet
Resultat per aktie (SEK)

2021
114 231
24 241
22 839
11
22 850
-4 723
18 127
18 486
51%
1,47

2020
81 083
15 173
13 813
2
13 815
-2 973
10 842
13 108
50%
0,88

2019
69 276
12 670
11 232
33
11 265
-2 464
8 801
8 613
54%
0,72

2018
60 050
9 526
7 685
124
7 809
-1 942
5 867
12 401
55%
0,52

Endast jämförelsesiffrorna för 2018 har räknats om enl. K3

Omsättning och resultat
Koncernens nettoomsättning för räkenskapsåret ökade med 41,0% till 114 231 TSEK (81 083 TSEK).
Rörelseresultatet förbättrades med 65% och uppgick till 22 850 TSEK (13 815 TSEK). Årets resultat
uppgick till 18 127 TSEK (10 842 TSEK).
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Tillväxt och resultat
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Omsättning

Likviditet och finansiell ställning
Koncernens likvida medel per den 31 december 2021 uppgick till 31 072 TSEK (22 469 TSEK).
Kassaflödet under året uppgick till 8 603 TSEK (2 176 TSEK). Utöver detta förfogar koncernen över
checkkredit med en limit om 5 000 TSEK. Vid utgången av året var checkkrediten ej utnyttjad. Kortfristig
räntebärande skuld avseende finansiell leasing uppgick till 0 TSEK (0 TSEK) och någon långfristig
räntebärande skuld fanns inte. Soliditeten uppgick den 31 december 2021 till 51% (50%).

Moderbolaget
Under året uppgick faktureringen från moderbolaget till 4 548 TSEK (4 326 TSEK) och rörelseresultatet
uppgick till -2 238 TSEK (-2 864 TSEK). Moderbolaget erhöll koncernbidrag från dotterbolag om
sammantaget 25 159 TSEK (16 743 TSEK). Skattekostnaden i moderbolaget uppgick till 4 723 TSEK (2
973 TSEK).

Medarbetare
Det genomsnittliga antalet medarbetare (omräknat till heltidstjänster) uppgick under perioden januari december till 18 (17). Antalet medarbetare vid periodens slut uppgick till 19 (17). Koncernen har sitt
huvudkontor i Stockholm. Koncernen har dessutom verksamhet förlagd till Luleå och Örebro.
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Aktien och ägarna
Aktien
Moderbolagets aktie är sedan november 2008 noterad på NASDAQ First North Growth Market med
kortnamnet GENI. Generic har i maj månad 2021 lämnat en aktieutdelning om 0,8 kr/aktie (0,8).
Börskursen var den 31 december 2021 82,4 kr (41,5 kr), vilket är en ökning med 99% jämfört med samma
tidpunkt 2020. Det totala marknadsvärdet var cirka 1 012 862 TSEK (cirka 510 118 TSEK) vid periodens
utgång.
Per den 31 december 2021 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. Endast ett aktieslag förekommer
och varje aktie berättigar till en röst på årsstämman.
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Generic utnyttjar en likviditetsgaranti från ABG Sundal Collier. Mangold Fondkommission AB är
bolagets Certified Adviser.

Aktiedata
Antal aktier vid periodens utgång
Justerat eget kapital per aktie, SEK
Utdelning per aktie (2021 Styrelsens förslag)

2021
12 292 020
2,47
1,00

2020
12 292 020
1,79
0,80

2019
12 292 020
1,71
0,80

2018
12 292 020
1,79
0,80
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Aktieägarna
Aktieägare per 31 december 2021

Namn
Martin Gren genom bolag
Hans Krantz genom bolag
John Löfström
State Street Bank and Trust Co
JCE Asset Management AB
Fredrik Svedberg genom bolag
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension
Jonas Jegerborn
Kjell Arvidsson
Västsvenska systembyggen AB
CBSG-CTSL
Övriga aktieägare
Totalt per 31 december 2021

Summa innehav
2 912 899
2 681 555
733 500
700 000
589 679
570 419
434 699
300 986
250 000
210 000
190 000
2 718 283
12 292 020

Innehav %
23,70%
21,82%
5,97%
5,69%
4,80%
4,64%
3,54%
2,45%
2,03%
1,71%
1,55%
22,11%
100,00%

Utdelningspolicy
Vid beslut om utdelning följer styrelsen de restriktioner som följer av avtal, lagar och myndighetskrav för
utbetalning av utdelning till aktieägarna. För räkenskapsåret 2021 föreslår styrelsen att det lämnas en
utdelning om 1,00 kr/aktie.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Nedan anges några av de riskfaktorer som kan få betydelse för Generics framtida utveckling. Risker är
naturliga inslag i affärsverksamhet. Egendoms- och ansvarsrisker samt avbrottsrisker täcks av
försäkringar med hittills små inträffade skador.
IT och Telekom i förändring
Gränserna mellan IT och telekom är inte längre lika tydlig. Dessa branscher står inför ett antal
teknikskiften bland annat påskyndande av successivt ökande integration av IT och telekom samt ökade
krav på nya standarder, mobilitet och överföringskapacitet. För operatörer med verksamhet 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.
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Myndighetsbeslut
Post- och telestyrelsen, PTS, fattar beslut om bland annat frekvenstillstånd och licenser för
mobiltelefoni. Generic är återkommande med några årsintervall, beroende av förlängning av tillstånd för
de olika verksamheterna inom bolaget. 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 reservsystem vilket reducerar risken
för allvarliga och långvarig driftsstörning.
Covid -19
På grund av den osäkerhet som den globala pandemin Covid-19 medför har bolagets ledning infört en rad
proaktiva åtgärder för att skydda vår verksamhet och personal. Bolaget har hittills haft en begränsad
påverkan men vilka eventuella framtida konsekvenser vi står inför är svåra att överblicka.
Förväntad framtida utveckling
Vi ser en mycket spännande marknadsutveckling för området messaging. I ett makroperspektiv drivs
utvecklingen och därmed efterfrågan på våra tjänster av företag och myndigheters strävan efter
effektivisering genom digitalisering.
Digitalisering av processer innehåller ofta ett flöde av kommunikation antingen inom en verksamhet eller
mellan en verksamhet och dess kunder, partners eller leverantörer och det är där som Generics plattform
och kompetens kommer in i bilden.
Under många år har vi sett en stark tillväxt för mejl och SMS som bärare för business messaging. Vi tror
att SMS kommer ha en fortsatt mycket stark position som kommunikationskanal under många år
framöver men kommer succesivt att få sällskap av andra kanaler såsom RCS, Whatsapp och röststyrning.
Vi ser också en tydlig trend i att fler kommunikationsflöden blir interaktiva, dvs att avsändaren väljer att
interagera genom sin kommunikation.
Generics plattform är mycket kompetent både när det kommer till antalet kommunikationskanaler ut
mot användarna och i bredden av protokoll som plattformen kan hantera gentemot affärssystem. Detta i
kombination med vår förmåga att utveckla och implementera kundanpassade funktioner skapar en unik
marknadsposition och leder till tydliga värden för våra slutkunder.
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Allt fler företag och myndigheter förstår det ökade värdet i att erbjuda sina kunder en god
kommunikation. En strävan som växt till sig för många är att implementera så kallad omnikommunikation, vilket enkelt uttryckt betyder att kunden ska kunna känna igen sig i kontakten med ett
bolag oavsett i vilken kanal denna sker. I detta koncept behövs flera kanaler för att kunna kommunicera
effektivt med slutkunden och där finns redan en stark efterfrågan på att kunna koppla sitt affärssystem
med kompetenta kommunikationsplattformar.
Vår ambition är att fortsätta vår snabba tillväxt genom att både utveckla oss inom de segment där vi
redan idag levererar en tydlig affärsnytta och att succesivt identifiera nya. Därför har bolaget förstärkt
sin försäljningsstyrka inom direktförsäljning och samtidigt investerat i nya strukturer för digital
försäljning och konvertering via webb och kundservice. Bolaget kommer också fortsätta utveckla sin
framtoning i marknaden utifrån den strategi som nu ligger fast.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
Överkursfond
Balanserad vinst
årets vinst

disponeras så att
till aktieägarna utdelas 1 kr per aktie
i ny räkning överföres

290 324
10 652 822
18 198 427
29 141 573

12 292 020
16 849 553
29 141 573

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina
förpliktelser på kort eller lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna
utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3§ 2–3 st.

Beträffande företagets och koncernens resultat och ställning i övrig hänvisas till
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande
bokslutskommentarer.
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Bolagsstyrning
Bolagsordning
Bolagsordning i Generic Sweden AB (publ) som antogs vid bolagsstämman den 19 maj 2021 återfinns i
sin helhet på www.generic.se Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, bedriva ITmanagementverksamhet, affärsutveckling, konsultverksamhet inom IS/IT-området samt idka därmed
förenlig verksamhet. Bolagets skall även bedriva verksamhet som telekomoperatör. Verksamheterna
kan bedrivas direkt eller indirekt genom hel- eller delägda dotterbolag eller genom intressebolag.

Styrelsens arbete under året
Moderbolagets styrelse består av fem ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Verkställande direktören
är inte 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 6 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.

Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare
Ersättningsnivåerna skall vara marknadsmässiga. Utöver fast lön kan rörlig ersättning enligt särskilda
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 50%
av den fasta lönen, skall bestämmas av i förväg uppställda mål avseende ekonomiska nyckeltal eller andra
mål för befattningshavarens ansvarsområden. Utfallande rörlig 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.

Styrelse
Styrelseledamot, Ordförande: Hans Krantz, Född: 1957, Invald: november 2009
Övriga styrelseuppdrag: Generic Sweden AB.
Antal aktier: 2 681 555 aktier genom bolag.
Ledamot: Fredrik Svedberg, Född: 1969, Invald: november 2009
Övriga styrelseuppdrag: VD och Styrelseordförande i LogTrade Technology AB.
Antal aktier: 570 419 aktier genom bolag.
Ledamot: Stefan Widén, Född: 1959, Invald: maj 2014
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Rexor AB, Swedish Software och Planetic Labs AB.
Antal aktier: 0 aktier

12
GENERIC SWEDEN AB (PUBL)
ORG.NR 556472-3632

 Signerat

2022-04-26 11:30:41 UTC

Oneflow ID 2959443

Sida 12 / 36

Ledamot: Kenth-Åke Jönsson, Född: 1951, Invald: maj 2009
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Ravnarp Invest AB och Ryds Båtar AB.
Antal aktier: 0 aktier
Ledamot: Bengt-Arne Molin, Född: 1958, Invald: maj 2020
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Katam Technologies AB.
Antal aktier: 6 730 aktier

Koncernledning
Jonas Jegerborn
VD och Koncernchef Generic Sweden AB, VD Generic Mobile Systems Sweden AB, VD Generic Transit
AB
Född: 1972
Antal Aktier 300 986 aktier
Susanne Lundin,
Ekonomichef och CFO
Född 1978
Antal Aktier: 0 aktier

Årsstämma och adresser
Årsstämma
Årsstämma kommer att hållas onsdagen den 18 maj 17:30 i Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63
i Stockholm. I syfte att minska risken för smittspridning av covid-19 har styrelsen beslutat att aktieägare
ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom förhandsröstning.
Kallelse till stämman finns tillgänglig på bolagets webbplats – www.generic.se.
Adresser
STOCKHOLM Huvudkontor Klarabergsviadukten 63, Box 190, 101 23 Stockholm
Tel: 08-601 38 00 Fax: 010-150 38 00
ÖREBRO Drottninggatan 10–12, 702 10 Örebro
Tel: 08-601 38 00 Fax: 019-10 19 45
LULEÅ Storgatan 30B, 972 32 Luleå
Tel: 08-601 38 00 Fax: 0920-125 65
Kundcenter Tel: 020-31 00 41 Fax: 020-23 93 93
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Koncernens Resultaträkning

Not
1

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Summa rörelsens intäkter

114 231
567
114 797

81 083
694
81 777

-61 110
-7 691
-21 755

-38 489
-8 862
-19 253

-1 402

-1 360

-91 959
22 839

-67 964
13 813

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

-33
44
11
22 850

-32
34
2
13 815

Resultat före skatt

22 850

13 815

-4 723
18 127

-2 973
10 842

18 127

10 842

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av immateriella och materiella
anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

Skatt på årets resultat
Årets resultat

Hänförligt till moderföretagets aktieägare

3

4, 5
6

7
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Koncernens Balansräkning

TILLGÅNGAR

Not
1

2021-12-31 2020-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Summa immateriella tillgångar

8

2 151
2 151

1 600
1 600

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella tillgångar

9
10

515
1 256
1 771

1 245
1 028
2 273

3 922

3 873

489
489

478
478

12 456
0
11 485
23 941

9 487
35
8 087
17 609

31 072
55 502

22 469
40 556

59 424

44 429

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Färdiga varor och handelsvaror
Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

11
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Koncernens Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderföretagets
aktieägare

Not
1

13

Summa eget kapital
Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14

15

2021-12-31 2020-12-31

9 834
20 478

9 834
12 185

30 312

22 019

30 312

22 019

6 151
6 151

6 107
6 107

9 928
1 783
1 383
9 867
22 961

6 825
623
1 348
7 507
16 303

59 424

44 429
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Koncernens förändring i eget kapital
Förändring eget kapital år 2020
Not

Aktiekapital

Balanserad
Vinst

Årets
resultat

Totalt eget
kapital

9 834

2 376
8 801
-9 834

8 801
-8 801
10 842

21 011
0
-9 834
10 842

1 343

10 842

22 019

Aktiekapital

Balanserad
Vinst

Årets
resultat

Totalt eget
kapital

9 834

1 343
10 842
-9 834

10 842
-10 842
18 126

22 019
0
-9 834
18 126

18 126

30 312

Belopp per 2020-01-01
Vinstdisposition
Utdelning till aktieägare
Årets resultat
Belopp per 2020-12-31

13

9 834

Förändring eget kapital år 2021
Not

Belopp per 2021-01-01
Vinstdisposition
Utdelning till aktieägare
Årets resultat
Belopp per 2021-12-31

13

9 834

2 351

17
GENERIC SWEDEN AB (PUBL)
ORG.NR 556472-3632

 Signerat

2022-04-26 11:30:41 UTC

Oneflow ID 2959443

Sida 17 / 36

Koncernens Kassaflödesanalys

Not

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

22 850
1 403
-4 923

13 815
1 362
-2 901

19 330

12 276

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

-10
-2 969
-1 962
3 103
2 395
19 887

-272
-3 725
248
2 574
2 007
13 108

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

-649
-801
-1 450

-744
-354
-1 098

Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-9 834
-9 834

-9 834
-9 834

8 603

2 176

22 469
31 072

20 293
22 469

1
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Avskrivningar
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

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

11
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Moderbolagets Resultaträkning
Not
1

2021-01-01 2020-01-01
2021-12-31 2020-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

3

4 548
4 548

4 326
4 326

4, 5
6

-2 290
-4 496
-6 786
-2 238

-2 914
-4 276
-7 190
-2 864

0
0
-2 238

-1
-1
-2 865

25 159
22 921

16 743
13 878

-4 723

-2 973
10 905

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Erhållna koncernbidrag
Resultat före skatt

16

Skatt på årets resultat
Årets resultat

7

18 198
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Moderbolagets Balansräkning
Not
TILLGÅNGAR

2021-12-31 2020-12-31

1

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Licenser
Summa immateriella tillgångar

8

0
0

0
0

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella tillgångar

9
10

0
0
0

0
0
0

17

11 778
11 778
11 778

11 778
11 778
11 778

26 509
916
319
27 744

17 072
848
307
18 227

5 097

32 841

4 786
23 013

44 619

34 791

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa finansiella tillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

11

12
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Moderbolagets Balansräkning
Not

2021-12-31 2020-12-31

1
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital

9 834
9 834

9 834
9 834

Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

290
10 653
18 198
29 141

290
9 581
10 905
20 776

Summa eget kapital

38 975

30 610

301
16
2 984
497
1 846
5 644

311
91
1 717
347
1 715
4 181

44 619

34 791

Aktiekapital
Summa bundet eget kapital

13

Fritt eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15
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Moderbolagets förändring i eget kapital

Förändring eget kapital år 2020
Moderbolaget
Not
Belopp per 2020-01-01
Vinstdisposition
Utdelning till aktieägare
Årets resultat
Belopp per 2020-12-31

13

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserad
Vinst

Årets
resultat

Totalt eget
kapital

9 834

290

10 544
8 871
-9 834

8 871
-8 871
10 905

29 539
0
-9 834
10 905

9 834

290

9 581

10 905

30 610

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserad
Vinst

Årets
resultat

Totalt eget
kapital

9 834

290

9 581
10 905
-9 834

10 905
-10 905
18 198

30 610
0
-9 834
18 198

18 198

38 975

Förändring eget kapital år 2021
Moderbolaget
Not
Belopp per 2021-01-01
Vinstdisposition
Utdelning till aktieägare
Årets resultat
Belopp per 2021-12-31

13

9 834

290

10 652

22
GENERIC SWEDEN AB (PUBL)
ORG.NR 556472-3632

 Signerat

2022-04-26 11:30:41 UTC

Oneflow ID 2959443

Sida 22 / 36

Moderbolagets Kassaflödesanalys
Not
1
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
m.m
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

11

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

-2 237

-2 865

0

0

-3 524

-2 898

-5 761

-5 763

15 671
-10
245
10 145

15 120
75
157
9 589

0
0
0

0
0
0

-9 834
-9 834

-9 834
-9 834

311

-245

4 786
5 097

5 031
4 786
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Noter, gemensamma för moderbolag och koncern
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Moderföretaget och koncernen
tillämpar samma redovisningsprinciper om inte annat framgår nedan.
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Intäkter i kommunikationsverksamheten utgörs bland annat av trafikavgifter inklusive abonnemangsoch serviceavgifter. Intäktsredovisningen sker i takt med att tjänsterna utförs. Abonnemangsavgifter
intäktsförs över abonnemangsperioden.
Koncernredovisning
Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade
verksamheters identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad
förvärvsanalys. Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de
förväntade nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.
Dotterföretag
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga företag i vilka moderföretaget direkt
eller indirekt har mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt innehar det bestämmande inflytandet och
därmed har en rätt att utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla
ekonomiska fördelar.
Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernredovisningen från och med tidpunkten för
förvärvet till och med den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett bestämmande inflytande över
dotterföretaget.
Minoritetsintresse är den del av dotterföretagets resultat och nettotillgångar i koncernredovisningen
hänförliga till eget kapital-instrument som inte, direkt eller indirekt genom dotterföretag, ägs av
moderföretaget.
Minoritetsintresse redovisas i koncernens balansräkning som en särskild post inom koncernens egna
kapital. Redovisningen tar sin utgångpunkt i koncernen som en enhet enligt den så kallade enhetsteorin.
Samtliga tillgångar som koncernen har bestämmande inflytande över inkluderas i koncernens
balansräkning, även de som delvis har andra ägare. Minoritetens andel av resultatet efter skatt redovisas
separat som minoritetsandel. Förvärv och avyttring av minoritetsandelar redovisas inom eget kapital.
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Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade
vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen
motsvarar ett nedskrivningsbehov.
Förändring av internvinst under räkenskapsåret har eliminerats i koncernresultaträkningen.
Redovisningsprinciper för enskilda balansposter
Immateriella tillgångar
Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar redovisas enligt aktiveringsmodellen. Av
anställd nedlagd tid i utvecklingsprojektet värderas till bolagets självkostnad för den anställde. Under
perioden nedlagt tid, värderad till självkostnad, redovisas som "Aktiverat arbete för egen räkning" under
rörelsens intäkter och "Balanserade utgifter för utvecklingsarbete" under immateriella
anläggningstillgångar. Motsvarande belopp överförs från balanserat resultat till fond för
utvecklingsutgifter. När aktiverat belopp skrivs av återförs motsvarande belopp till balanserat resultat.
Materiella anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Licenser
Varumärke

3 - 5 år
3 - 5 år
5 år

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

3 - 5 år
3 - 5 år

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen
när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från
balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och
bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet
och det belopp som ska återbetalas.
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Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas
individuellt.
Leasingavtal
Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med tillgången inte har övergått till
leasetagaren klassificeras leasingen som operationell leasing. De tillgångar som företaget är leasegivare
av redovisas som anläggningstillgång eller som omsättningstillgång beroende av när leasingperioden
förfaller. Leasingavgiften fastställs årligen och redovisas linjärt över leasingperioden.
För bolagets del rör det sig om hyreskontrakt för lokaler, inplacering av utrustning, tjänstebilar, och
kontorsmaskiner. Betalningar, inklusive en första förhöjd hyra, enligt dessa avtal redovisas som kostnad
linjärt över leasingperioden. Bolaget har inga finansiella leasingavtal.
Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.
Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i
eget kapital.
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per
balansdagen.
Avsättningar
Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret
eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst
men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.
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. Se not 14.
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.
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Pensioner
I koncernen förekommer enbart avgiftsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar
företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att
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betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. Koncernens resultat
belastas för kostnader i takt med att de anställdas pensionsberättigande tjänster utförts.
Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelseresultat före avskrivningar
(EBITDA)
Rörelseresultat (EBIT)

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter
samt intäktskorrigeringar.
Rörelseresultat före räntor, skatt av- och nedskrivningar
Resultat före räntor och skatter

Finansnetto

Finansiella aktiviteter och är intäkter minus kostnader

Rörelseresultat efter finansiella poster

Resultat efter finansnetto

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen

Resultat per aktie (SEK)

Årets resultat hänförligt till majoritetens aktieägare dividerat
med genomsnittligt antal aktier.
Eget kapital exkl. minoritetens andel dividerat med
genomsnittligt antal aktier.

Justerat eget kapital per aktie, SEK

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen
görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra
faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att
bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra
källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och
antaganden 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. I not 14 görs uppskattning av avvecklingskostnader för Minicall.
Not 3 Nettoomsättningens fördelning

Varor
Tjänster
Koncerngemensamma tjänster
Eliminering av koncernintern försäljning
Summa

2021
1 049
116 664
4 548
-8 030
114 231

Koncernen
2020
1 254
83 118
4 326
-7 615
81 083

Moderbolaget
2021
2020

4 548

4 326

4 548

4 326
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Not 4 Operationell leasing
Nominella värdet av framtida minimileasavgifter, avseende icke uppsägningsbara leasingavtal
fördelar sig enligt följande:
Koncernen
Moderbolaget
2021
2020
2021
2020
Räkenskapsårets leasingkostnader
Totala leasingkostnader

9 341
9 341

9 322
9 322

165
165

279
279

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägninsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
Inom ett år
1 455
8 923
308
156
Senare än ett år men inom fem år
35 365
32 688
600
24
Totala leasingkostnader
36 820
41 611
908
180

Not 5 Arvode till revisorer

PwC
Revisionsuppdraget
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Summa

2021

Koncernen
2020

264
0
264

238
0
238

Moderbolaget
2021
2020
135
0
135

143
0
143

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning
eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana
övriga arbetsuppgifter.

Not 6 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Löner och andra ersättningar
Löner och ersättningar till anställda
Styrelse och verkställande direktör
Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande
direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader
och pensionskostnader

2021

Koncernen
2020

Moderbolaget
2021
2020

5
13
18

5
12
17

0
1
1

0
1
1

11 927
3 097
15 024

10 798
3 274
14 072

0
3 485
3 485

0
3 274
3 274

482
1 211
4 033
5 726

452
1 175
3 053
4 680

482
0
478
960

452
0
759
1 211

20 750

18 752

4 445

4 485
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Verkställande direktören i moderföretaget, Jonas Jegerborn, har utöver fast lön en rörlig ersättning
om 50% av den fasta lönen, avgiftsbestämd pension och en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader,
allt inom riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.
Könsfördelning i styrelse och företagsledning
varav kvinnor
varav män

5

5

5

5

Antal verkställande direktörer och andra
ledande befattningshavare
varav kvinnor
varav män

1
1

2

1
1

2

Ersättningar och övriga förmåner till ledande befattningshavare och styrelseledamöter

Hans Krantz
Fredrik Svedberg
Stefan Widén
Kent-Åke Jönsson
Bengt-Arne Molin
VD
Totalt

2021
150
75
75
75
75
3 035
3 485

2020
150
75
75
75
75
2 824
3 274

2021

Koncernen
2020

-4 723
0
-4 723

-2 970
-3
-2 973

Not 7 Skatt på årets resultat

Periodens skattekostnad
Justering av skatt hänförligt till tidigare år
Redovisad skattekostnad

Avstämning årets skattekostnad

Koncernen
2021
2020

Moderbolaget
2021
2020
-4 723
0
-4 723

-2 970
-3
-2 973

Moderbolaget
2021
2020

Redovisat resultat före skatt

Belopp
22 850

Belopp
13 815

Belopp
22 921

Belopp
13 878

Skatt enligt gällande skattesats
20,60%
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Redovisad effektiv skatt

-4 723
0
-4 723

-2 970
0
-2 970

-4 723
0
-4 723

-2 970
0
-2 970
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Not 8 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Koncernen
2021
2020

Moderbolaget
2021
2020

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Årets aktiverade utgifter, intern utveckling
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 846
82
567
2 495

1 101
0
744
1 846

0
0
0
0

0
0
0
0

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-246
-96
-344

-149
-97
-246

0
0
0

0
0
0

Utgående redovisat värde

2 151

1 600

0

0

Av anställd nedlagd tid i utvecklingsprojekt redovisas som "Aktiverat arbete för egen räkning" i
resultaträkningen och som "Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten" i balansräkningen.

Not 9 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

2021

Koncernen
2020

Moderbolaget
2021
2020

13 510
0
-13
13 497

13 553
0
-42
13 510

0
0
0
0

0
0
0
0

-12 266
13
-730
-12 982

-11 578
42
-730
-12 266

0
0
0
0

0
0
0
0

515

1 245

0

0

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen
2021
2020
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

4 636
801
-206
5 231

4 579
351
-294
4 636

Moderbolaget
2021
2020
107
0
0
107

107
0
0
107
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Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

-3 608
206
-573
-3 975
1 256

-3 368
294
-534
-3 608
1 028

-107
0
0
-107
0

-107
0
0
-107
0

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
2021
2020
Upplupna trafik- och samtrafikintäkter
Förutbetald inplaceringshyra och supportavtal

7 848
3 637
11 485

5 463
2 624
8 087

Moderbolaget
2021
2020
0
319
319

0
307
307

Not 12 Likvida medel
Koncernen
2021
2020
Kassa och bank samt positivt tillgodohavande på
checkräkningskredit

31 072
31 072

22 469
22 469

Moderbolaget
2021
2020
5 097
5 097

4 786
4 786

Koncernens beviljade checkräkningskredit uppgick vid årets slut till 5 000 (5 000) TSEK.
Checkräkningskrediten var ej utnyttjade per 2021-12-31.

Not 13 Upplysningar om aktiekapital
Antal aktier
12 292 020

Antal A- Aktier

Kvotvärde/aktie
0,80

Moderföretagets aktiekapital består av 12 292 020st stamaktier. Under 2006 genomfördes en split 2:1
varvid antalet aktier ökade från 3 014 450 till 6 028 900st. Därefter genomfördes en nyemission av 800
000st aktier. Antalet aktier efter nyemission uppgick till 6 828 900st. 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 020st. Vid emissionen betalades en överkurs om 5 763 TSEK som efter
emissionskostnader om 973 TSEK (efter skatt) under 2009 tillfördes överkursfonden.
Not 14 Övriga avsättningar

Avsättning för nedmontering av Minicall

2021

Koncernen
2020

6 151
6 151

6 107
6 107

Moderbolaget
2021
2020
0
0

0
0
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Avsättning för Minicallnät är långfristig. Avsättningen baserar sig på diskonterade värden av framtida
kostnader och kostnaderna är indexerade. 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.
Bolaget har för avsikt att ansöka om förlängning av tillstånd hos PTS att sträcka sig framåt i tid efter år
2022.

Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna personalrelaterade kostnader
Upplupna kostnader telekommunikation
Förutbetalda intäkter
Upplupna kostnader, övriga

2021

Koncernen
2020

3 502
5 586
176
603
9 867

2 891
3 425
2
1 189
7 507

Moderbolaget
2021
2020
1 253
0
0
593
1 846

1 493
0
0
222
1 715

Not 16 Bokslutsdispositioner
Koncernen
2021
2020
Erhållna koncernbidrag
0

0

Moderbolaget
2021
2020
25 159
25 159

16 743
16 743

Not 17 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget
Företag/Organisationsnummer
Generic Mobile Systems Sweden AB
556462–7213, Stockholm
Indirekt dotterbolag Generic Transit AB
556723–5360, Stockholm

Generic Mobile Systems Sweden AB
Ingående anskaffningsvärde
Utgående anskaffningsvärde
Utgående redovisat värde

Antal
andelar

Andelar %

2021

2020

100 000

100%

11 778

11 778

100 000

100%
11 778

11 778

2021

2020

11 778
11 778
11 778

11 778
11 778
11 778
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Not 18 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 2021 av moderföretaget
Generic Sweden AB och dess dotterföretag, tillsammans benämnd koncern.

Not 19 Eventualförpliktelser
2021

Koncernen
2020

0

0

Borgensåtagande för dotterbolag

Moderbolaget
2021
2020
10 000
10 000

10 000
10 000

Not 20 Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel
(kronor):
Överkursfond
Balanserad vinst
årets vinst

disponeras så att
till aktieägarna utdelas 1 kr per aktie
i ny räkning överföres

290 324
10 652 822
18 198 427
29 141 573

12 292 020
16 849 553
29 141 573

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina
förpliktelser på kort eller lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna
utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3§ 2–3 st.

33
GENERIC SWEDEN AB (PUBL)
ORG.NR 556472-3632

 Signerat

2022-04-26 11:30:41 UTC

Oneflow ID 2959443

Sida 33 / 36

Styrelsen och den verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen och koncernredovisningen
har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Årsredovisningen respektive
koncernredovisningen ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens ställning och resultat.

Stockholm, den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.

Hans Krantz

Bengt-Arne Molin

Ordförande

Stefan Widén
Kent-Åke Jönsson

Fredrik Svedberg

Jonas Jegerborn
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Christian Lamrin
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig

Tobias Stråhle
Auktoriserad revisor
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Deltagare
GENERIC SWEDEN AB Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-25 07:37:20 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: JONAS JEGERBORN

Datum

Jonas Jegerborn
Verkställande direktör
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-25 07:03:09 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: HANS KRANTZ

Datum

Hans Krantz
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-23 13:02:38 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Fredrik Lennart Svedberg

Datum

Fredrik Svedberg
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-25 07:05:33 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Bengt-Arne Molin

Datum

Bengt-Arne Molin
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-23 19:26:40 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: KENT ÅKE JÖNSSON

Datum

Kenth Åke Jönsson
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-23 11:40:50 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Per Torsten Stefan Widén

Datum

Stefan Widén
Leveranskanal: E-post
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ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-26 05:45:49 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Christian Fredrik Lamrin

Datum

Christian Lamrin
Auktoriserad revisor
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-26 11:30:41 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: TOBIAS HOLMER STRÅLE

Datum

Tobias Stråhle
Auktoriserad revisor
Leveranskanal: E-post
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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
2021. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 5-34 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och
koncernen.

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

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns
på sidorna 1-4.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör
inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den
information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det
avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser
att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av
detta.
1 av 3
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Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av
revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för Generic Sweden AB (publ) för år 2021 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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En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Christian Lamrin
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Tobias Stråhle
Auktoriserad revisor
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Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-26 05:46:25 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Christian Fredrik Lamrin

Datum

Christian Lamrin
Auktoriserad revisor
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-26 11:31:09 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: TOBIAS HOLMER STRÅLE

Datum

Tobias Stråhle
Auktoriserad revisor
Leveranskanal: E-post
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