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VD-ordet 
Förbättrat resultat för konsultverksamheten 

Konsultrörelsen har sin största leverans inom försvarssektorn med Försvarets Materielverk 
(FMV) som huvudkund och cirka 70 % av omsättningen är hänförlig hit. Resterande del av 
leveranserna är till övrig offentlig sektor, samhällssäkerhet och till industrin med produktutvecklande 
företag inom energi, telekom, transport/infrastruktur samt medicinsk teknik. 
 
Under året har konsultverksamheten både erhållit och genomfört ett flertal uppdrag från FMV, 
exempelvis rörande ledningssystem, sensorsystem, systemarbete inom sjö- och flygsystem samt från 
bl.a. Statens Fastighetsverk, Telia Sonera och PTS. 
Vi äger sen tidigare 20 % i NESP (Network Enabling System Partner AB), som har ramavtal med 
FMV inom området Systemarbets- och livscykelstöd FM Ledningssystem. Under året har ett stort 
antal löpande avtal genererats via NESP med ramavtalet som bas. 
 
Konsultverksamheten genererade ett positivt rörelseresultat om 2,3 MSEK för år 2015, vilket var ett 
väsentligt förbättrat rörelseresultat. Vårt konsultarbete kännetecknas av hög kvalité och effektivitet, 
vilket skapar förtroende och långvariga relationer med våra kunder. Under året genomfördes en 
kundundersökning som visade att alla våra kunder är nöjda. 

Konsultverksamhetens målsättning är att vara en av de ledande leverantörerna av konsulttjänster inom 
verksamhetskritisk kommunikation till Försvarsmakten och Försvarets Materielverk (FMV). 
Konsultverksamheten kan idag erbjuda djup teknisk kompetens inom kommunikation, sensorteknik, 
säkerhet och underhållsteknik samt domänkunskap inom Sjö och Mark, Flyg och Ledning. 

Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör med eget radionät för kritisk kommunikation 
och våra kunder är företag, myndigheter och organisationer med extremt höga krav på tillgänglighet, 
säkerhet och service. Merparten av alla räddningstjänster, landsting, polisen, samtliga svenska 
mobiloperatörer, största bank- och försäkringsbolagen samt privata larmföretag använder våra 
lösningar för sin verksamhetskritiska kommunikation. Telekomverksamhetens resultat minskade till 
följd av ökade kostnader hänförliga till satsningarna inom Minicall och Messit. 
Telekomverksamheten fortsätter dock att redovisa både hög lönsamhet och stabil efterfråga.  
Under året har vi fått nya kunder inom området Messit, vilket har bidragit till att behålla den höga 
vinstmarginalen. 
 
Affärsområdet Messit erbjuder ett komplett utbud av meddelandetjänster som kombinerar SMS, 
e-post, fax och larmtjänster till företag, myndigheter och organisationer med extremt höga krav på 
tillgänglighet, säkerhet och service. Arbetet med nätförstärkande åtgärder i Minicallnätet har fortsatt 
och kommer att fortsätta under 2016 och syftet är att trygga Minicalls position för lång tid framåt. 
Genom att gå över till en mer modern IP-baserad teknik i distributionsnätet ska det skapas möjligheter 
för bättre driftsäkerhet, högre tillgänglighet, större flexibilitet samt med fortsatt extremt hög 
tillförlitlighet. 
Telekomverksamheten har marknadens starkaste utbud av tillförlitlig kommunikation med ett flertal 
unika tjänster och kombinationer av SMS, e-post, Minicall, GSM och e-fax. Fokus för verksamheten 
är att stärka positionen som en av de ledande leverantörerna av tids- och verksamhetskritiska 
meddelanden i Sverige och att skapa tillväxt. 
 
Stockholm den 19 april 2016 
Fredrik Svedberg, 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 2015. 
 
 

Information om verksamheten 

Generic levererar system och tjänster för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med 
höga krav på kvalitet och behov av extra hög tillförlitlighet. Detta sker genom två 
samverkande delar, konsultverksamheten och telekomverksamheten.  
 
Moderbolaget Generic Sweden AB (publ) äger dotterbolagen Generic Systems Sweden AB 
(100%), Generic Mobile Systems Sweden AB (100%) samt Generic Solutions Sweden AB 
(100% - vilande dotterbolag). 
Moderbolagets aktie blev i november 2008 noterad på First North, som drivs av NASDAQ 
OMX, och aktien är fr o m februari 2011 listad på First North Premium med 
handelsbeteckningen GENI. Under perioden oktober 2006 - november 2008 var aktien 
noterad på NGM-Equity.  
 
Konsult 
Generic verkar där kraven på tillförlitlighet, tillgänglighet, säker och kritisk kommunikation 
är höga. Kunderna finns inom försvar, offentlig sektor, samhällssäkerhet och 
produktutvecklande industri - telekommunikation, transport och medicinsk teknik. Bolaget 
möter kundernas behov inom fyra kompetensområden: 
 - Verksamhetsutveckling, projektledning och arkitektur 
Generic erbjuder stöd till företag och organisationer som brottas med komplexa 
verksamheter, komplicerad teknik och snabba omvärldsförändringar, vare sig det handlar om 
att skapa nya produkter och tjänster, effektivisera verksamheten eller bättre utnyttja tekniska 
möjligheter. 
 - Kommunikation, sensorteknik och IT-säkerhet 
Generic stödjer kunder att utforma framtidens kommunikations- och sensorsystem för såväl 
militära som kommersiella ändamål. Målet är att kunden alltid ska ha tillgång till framtidens 
teknik. 
- Underhållsteknik 
Generic stödjer kunder med att kravställa och utforma effektiva underhållskoncept för 
komplexa tekniska system. Kunderna finns främst inom försvarssektorn, där Generic byggt 
upp en domänkompetens inom sjöområdet. 
- Teknisk systemutveckling 
Generic erbjuder utveckling av intelligenta produkter med innehåll av elektronik och 
programvara. Tyngdpunkten ligger på applikationsutveckling och utveckling av inbyggda 
system. Kärnan i erbjudandet är kravhantering och systemarkitektur under tidiga projektfaser, 
projektledning, systemutveckling och integration under projektets implementeringsfas samt 
testledning, test och validering i slutfasen. 
Generic driver sin konsultverksamhet i sitt dotterbolag Generic Systems Sweden AB. 
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Telekom 
 
Generic är en specialiserad teleoperatör med eget radionät för kritisk kommunikation och ett 
komplett utbud av meddelande- 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 med bibehållen hög tillgänglighet och säkerhet. Produkterna marknadsförs under 
namnen Minicall resp Messit. Generic besitter en lång erfarenhet av kritisk kommunikation 
med leverans av system och komplex projektledning under tjugo års tid åt försvarssektorn. 
Därtill är Generic även en erfaren teleoperatör med professionell drift 365/24/7, förstklassig 
företagskundtjänst och support samt skyddsklassad drifthall med bl.a. redundanta system och 
skalskydd. Grunden i Generics telekomverksamhet är det rikstäckande pagingnätet Minicall 
med cirka 30.000 aktiva användare. Kunderna finns framförallt inom sjukvård, 
räddningstjänst, polis, försvar samt jour- och larmverksamhet. Genom produktfamiljen och 
meddelandeplattformen Messit har Generic även ett komplett utbud av meddelandetjänster 
baserade på bland annat SMS, Fastnäts-SMS, fax och den senast tillkommande tjänsten - 
distribution av SMS som når stora volymer konsumenter och användare. 
Generic driver sin telekomverksamhet i sitt dotterbolag Generic Mobile Systems Sweden AB. 
 
 
 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Konsult 
Resultatförbättringen i konsultverksamheten under året kan dels hänföras till en högre 
beläggning, framför allt i enheten Sjö och Mark, och dels till det faktum att enheten 
Management är avvecklad. 
Konsultrörelsen har sin största leverans inom försvarssektorn med Försvarets Materielverk 
som huvudkund och har under året tillfört kompetens i områden som omfattar alltifrån 
upphandling av ledningssystem, systemarbete inom sjö och flygsystem till förstudier inom 
sensorsystem. Det under 2014 tecknade ramavtalet med FMV rörande hälso- och 
sjukvårdssystem har under 2015 genererat ett första avrop avseende integration av 
sjukvårdsutrustning i Helikopter 14, ett av Försvarsmakten operativa helikoptersystem. 
Generic etablerade under 2014 en  kompetensenhet inriktad mot underhållsteknik med 
domänkunskap inom marina system Sjö, vilket även inkluderar ett lokalkontor i Karlskrona. 
Under 2015 har Generic i detta marina system Sjö till FMV i uppdrag levererat 
vidareutveckling av sambands/ledningsförmåga för korvett Visby, ILS-arbete för vedettbåt 
typ Malmö, vidareutveckling av minröjningsfartyg av typen Skaftö, systemarbete för 
sonarsystemet Hydra samt expertstöd åt marin brandsäkerhet. 
Inom Sensor och Kommunikationsområdet har Generic flera uppdrag på FMV, Telia Sonera 
och PTS, däribland system/projektstöd i utveckling av BMS (Battle Management System), 
utveckling av taktiska datalänkar för flyg-, mark- och sjösystem, vidareutveckling av teknisk 
infrastruktur på Försvarsmaktens anläggningar och ledningsplatser samt utveckling av Telia 
Soneras CallGuide, molnbaserad kontaktcenterlösning. Inom området IT-säkerhet har 
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Generic deltagit i FMV:s utveckling av Datasluss, dvs systemkoncept för separering av 
information med olika sekretessgrad, samt i utveckling inom projekt Fenix. 
Bolaget ligger i framkant när det gäller stöd vid införande av molntjänster inom offentlig 
sektor. Detta har resulterat i uppdrag mot flera kunder avseende projektledning och 
integration av kontorstjänster in i molnet. 
Inom Systemutveckling har Generic erhållit och levererat i uppdrag som systemtestare för 
utvecklingsprojekt inom Länsförsäkringar och Arbetsförmedlingen, Release Manager på SL 
för uppgradering av röda linjen samt utveckling och förvaltning av e-recept för SLL. 
Sedan 2012 genomför FMV upphandlingar enligt Lagen om upphandling på Försvars och 
Säkerhetsområdet (LUFS). Krav på varaktighet och kompetens krävs av offertgivare, vilket i 
sig uppmuntrar samarbete med partners och underleverantörer. Generic deltager sen tidigare, 
med sin 20%-iga andel, i affärsnätverket NESP, Network Enabling System Partner. NESP:s 
ramavtal med FMV inom området Systemarbets- och livscykelstöd FM Ledningssystem har 
under året förlängts till 2018. Under året har ett stort antal av Generics löpande avtal 
genererats via NESP med ramavtalet som bas.  
 
 
Telekom 
Telekomverksamhetens resultatet minskade under året och det är hänförbart till ökade 
satsningar inom såväl Minicall som Messit. 
Generic har sedan flera år tillbaka haft tekniken och möjligheten att dirigera SMS riktade till 
mobiltelefoners fastnätsnummer vidare till deras mobilnummer. 
Lösningen är unik på marknaden och möjliggörs genom ett nära samarbete med de stora 
mobilioperatörerna , Telia Sonera, Tele 2, Telenor och 3. Bolaget har under året fördjupat 
försäljningssamarbetet  med flera av operatörerna, vilket gör att företaget nu får en större 
marknadstäckning för sin tjänst. 
Under året har efterfrågan på att digitalisera företagens faxmaskiner tagit fart. Bolaget 
erbjuder företagen att ersätta de fysiska faxmaskinerna med en molntjänst där hanteringen av 
fax sker via e-post. Tjänsten har fått ett stort genomslag på marknaden. 
Stor energi har lagts på att dokumentera processer och rutiner för en förbättrad säkerhet i den 
operativa driften. Inom framförallt faxområdet ställs höga säkerhetskrav på leverantörer för 
att hantera känsliga uppgifter, exempelvis patientjournaler. Bolaget är nu väl rustat för att 
kunna ta fler affärer av denna typ. 
Efterfrågan på produkter och tjänster inom området kritisk kommunikation var fortsatt god 
under året och arbetet med att utveckla Minicall-tjänsten fortsätter. 
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Intäkter och resultat 

Koncernens intäkter för räkenskapsåret uppgick till 109,6 (110,0) MSEK. Rörelseresultatet 
uppgick till 6,8 (2,6) MSEK och rörelsemarginalen var 6,2% (2,3%).  
För telekomverksamheten uppgick intäkterna till 46,6 (47,6) MSEK. Rörelseresultatet 
uppgick till 8,4 (10,9) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 18,1 (22,9) %. 
För konsultverksamheten uppgick intäkterna till 65,1 (64,3) MSEK. Rörelseresultatet uppgick 
till 2,3 (-3,0) MSEK och rörelsemarginalen var 3,5% (-4,6%). 
 
 
 
 

Finansiell ställning per 31 december 2015 

Kassaflödet från den löpande verksamheten under året uppgick till 7,7 (4,2) MSEK. 
Koncernens likvida medel per den 31 december 2015 uppgick till 13,4 (8,1) 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 2015 till 55,0 (54,3) %.  
 
 
 

Moderbolaget 

Under året uppgick faktureringen till 7,0 (5,8) MSEK och rörelseresultatet uppgick till -3,9 
(-5,4) MSEK. Moderbolaget erhöll koncernbidrag från dotterbolagen om sammantaget 10,3 
(7,7) MSEK.  
Moderbolaget har gjort avsättning till periodiseringsfond om 1,5 MSEK (0). Skattekostnaden 
i moderbolaget uppgår till 1,0 MSEK (0). 
 
 
 

Medarbetare 

Det genomsnittliga antalet medarbetare (omräknat till heltidstjänster) uppgick under perioden 
januari - december till 61 (62). Antalet medarbetare vid periodens slut uppgick till 70 (70). 
Koncernen har under året flyttat sitt  huvudkontor till Stockholm. Koncernen har dessutom 
verksamhet förlagd till Karlskrona, Luleå, Malmö, Uppsala och Örebro.  
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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 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. 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.  
 
 
 
 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antagna vid årsstämman 2014 

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 för 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 blev i november 2008 noterad på First North, som drivs av Nasdaq 
OMX, och aktien är fr o m februari 2011 noterad på First North Premium med 
handelsbeteckningen GENI.  
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Kursutveckling 

Generic utnyttjar en likviditetsgaranti från Remium Nordic AB som också är bolagets 
Certified Advisor. Vid ingången av 2015 var aktiekursen 3,60 kr och vid årets utgång var 
aktiekursen 4,97 kr, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde om 61,1 (44,3) MSEK. 
 
 
 

Aktiekapital 

Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2015 till 9 833 616 kr fördelat på 12 292 020 
aktier med ett kvotvärde på 0,80 kr per aktie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Största aktieägare per 31 december 2015 

Namn Antal aktier och 
röster

Ägarandel i 
procent

Hans Krantz och Fredrik Svedberg gm bolag 6 300 410 51,26% 
Martin Gren gm bolag och familj 2 564 385 20,86% 
Länsförsäkringars Småbolagsfond 383 502 3,12% 
Arne Lindberg 321 562 2,62% 
Tobias Järvström 303 226 2,47% 
Kjell Arvidsson 276 566 2,25% 
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 217 305 1,77% 
Jan Lund-Jensen 172 520 1,40% 
Nordnet Pensionsförsäkring 157 936 1,28% 
Fredrik Grevelius 147 309 1,20% 
Superbus Aktiebolag 117 000 0,95% 
Marianne Rapp 115 572 0,94% 
Göran Tuvstedt  100 000 0,81% 
Övriga aktieägare 1 114 727 9,07% 
Totalt per 31 december 2015 12 292 020 100% 
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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 maximalt 30 procent av nettoresultatet under förutsättning att detta inte 
äventyrar finansieringen av verksamheten. För räkenskapsåret 2015 föreslår styrelsen att det 
lämnas en utdelning om 0,30 kr/aktie. 
 
 
 

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 28 i denna årsredovisning.  
 
 
 

Konjunkturpåverkan 

Generics verksamhet är exponerad för konjunkturssvängningar i kundledet, vilka kan vara 
olika för konsult- och telekomrörelsen. Bolagets kunder inom konsultrörelsen spänner över 
hela vidden från offentliga myndigheter inklusive Försvaret till större publika bolag. 
Kundbasen inom telekomrörelsen består av s.k. blåljusmyndigheter och andra myndigheter 
och företag med krav på säker och driftssäker kommunikation. Generic har ett naturligt 
reducerat konjunktursberoende genom den dubbla verksamheten - konsult- och 
telekomrörelse. Konsultrörelsen är mer exponerad för konjunktursrörelser och förändringar i 
olika myndigheters anslag av medel än telekomrörelsen. Den senare genererar relativt stabilt 
löpande intäkter oberoende av fas i konjunkturscykeln. Genom att försvar, myndigheter och 
företag berörs på olika sätt av konjukturssvängningar och i olika cykler, har 
konsultverksamheten i sig en viss tålighet mot konjunkturssvängningar.  
 
 
 
 

Telekommarknaden i förändring 

Generic verkar i telekombranschen inom ett flertal områden genom både konsult- och 
telekomverksamhet. 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 Mobile.  
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Försvarssektorn 
 
Försvarssektorn är en betydelsefull kund för Generic, såväl ur ett ekonomiskt som 
utvecklingsmässigt perspektiv. Bolaget har därför ett stort beroende av leveranser till olika 
beställare inom Försvaret där politiska beslut påverkar såväl verksamhetsinriktning som 
budgetramar. Bolagets inbrytning mot segmentet marina system Sjö har i och för sig förstärkt 
beroendet av Försvaret som kund som helhet,  men har också inneburti en breddning av 
verksamheten i det att den gjorts mot ett nytt vapenslag, Sjö, med eget budgetanslag.  
Generic försöker upprätthålla en balanserad exponering mot försvarssektorn relativt andra 
kunder och upprätthåller en närvaro i det civila samhället. 
 
 

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 de olika verksamheterna inom Generic Mobile. 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. För Minicall är befintliga frekvenstillstånd förlängda hos 
PTS till år 2016 och de kommer under året att förlängas tom år 2020. 
 
 
 

Skador i produktionssystem 

Telekomverksamheten är beroende av hög tillgänglighet i sina produktionssystem. En 
utslagning av centrala system skulle innebära stora problem för verksamheten. Generic har 
också ett reservdelslager och ett reservsystem vilket reducerar risken för allvarlig och 
långvarig driftsstörning.  
 
 
 
 

Beroende av kompetens 

Det är helt centralt för Generics verksamhet att ha mycket kvalificerad och tekniskt 
kompetent personal. Koncernen behöver rekrytera personal med uppdaterade kunskaper samt 
vidareutbilda och behålla befintlig personal. Det finns alltid en risk att Generic förlorar 
enskilda specialister eller specifika kompetensgrupper. Det är viktigt för Generic att vara en 
intressant arbetsgivare med stimulerande intellektuellt klimat och att visa sin kapacitet att 
attrahera och behålla intressanta personer med kvalificerad kompetens. Bolaget verkar därför 
för att skapa en arbetsmiljö som främjar detta. 
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Framtida utveckling 

Konsult 
 
Satsningen på att bli en mer komplett leverantör inom försvarssektorn kommer att ge 
avkastning i det att bolaget kan erbjuda djup teknisk kompetens inom kommunikation, 
sensorteknik, säkerhet och underhållsteknik samt domänkunskap inom Sjö, Flyg och Ledning 
som bolaget kan omsätta i uppdrag som innefattar systemarbete och upphandlingsstöd av 
militära system. Område Mark är därvid ett tillväxtområde. Generic har en stark position som 
tjänsteleverantör till FMV och andra kunder inom försvarsmakten. 
Inom offentlig sektor kommer Generic fortsätta leverera och vidareutveckla nischade tjänster 
kring bland annat projektledning inom sjukvårdssektorn samt molnintegration. 
 
 
Telekom 
 
Generic kommer under 2016 att fortsätta satsningar för tillväxt inom såväl affärsområde 
Messit som Minicall. Inom Messit finns en fortsatt stark marknadstillväxt inom SMS-området 
och inom Minicall slutförs ersättningen av det gamla transmissionsnätet ut till basstationerna 
med en modern IP-baserad lösning. Nätet är därvid mindre 
känsligt för geografiskt omfattande störningar och medger en flexiblare placering av 
basstationer. Inom Minicall erbjuder tilläggs-tjänsten Multisök användaren att ta emot sina 
meddelanden i flera multimedia kanaler.  
Generics fokus är fortsatt att säkra tillväxten och stärka rollen som det självklara valet för 
kritiska meddelanden.                                                                                                        
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Förslag till vinstdisposition 

  
   
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:  
  
Överkursfond 290 
Balanserad vinst 19 806 
Årets vinst 3 946 
TSEK 24 042 
  
  
Styrelsen föreslår att det fria egna kapitalet med den 
fördelning som framgår ovan disponeras enligt följande:  

 

  
till aktieägarna utdelas 0,30 kr per aktie, totalt 3 688 
i ny räkning överförs 20 354 
TSEK 24 042 
   
Beträffande företagets och koncernens resultat och 
ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar samt rapport över totalresultatet med  
tillhörande bokslutskommentarer.  
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Koncernresultaträkning  Not 2015 2014
     
   
Nettoomsättning  2, 3 109 585 109 968
Övriga rörelseintäkter  6 -14 -3
Rörelsens intäkter   109 571 109 965
   
Handelsvaror   -33 713 -36 711
Övriga externa kostnader  5, 7 -12 007 -14 501
Personalkostnader  4, 20, 21 -55 543 -54 403
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

 8 
-1 818 -1 853

Rörelsens kostnader   6 490 2 497
   
Andel i resultat från intressebolag  15 334 83
Rörelseresultat   6 824 2 580
   
Finansiella poster   
Finansiella intäkter   18 66
Finansiella kostnader   -142 -161
Finansnetto  9 -124 -95
   
Resultat efter finansiella poster   6 700 2 485
   
   
   
Resultat före skatt  22 6 700 2 485
   
Skatt  10 -1 353 -63
Årets resultat   5 347 2 422
   
Årets totalresultat  19 5 347 2 422
   
   
  
 
Resultat per aktie före utspädning             19       0,43             0,20 
 
Resultat per aktie efter utspädning             19       0,43             0,20 
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Koncernbalansräkning  Not 2015-12-31 2014-12-31
     
Tillgångar   
   
   
Anläggningstillgångar   
   
Immateriella anläggningstillgångar  11 
Licenser, dataprogram och varumärken   160 377
Goodwill   19 024 19 024
Kundrelationer   309 732
   19 493 20 133
     
Materiella anläggningstillgångar   
Maskiner och andra tekniska anläggningar  12 335 650
Inventarier, verktyg och installationer  13 3 136 1 523
   3 471 2 173
     
Övriga anläggningstillgångar   
Andelar i intresseföretag  15 636 302
Uppskjuten skattefordran  22 175 539
   811 841
Summa anläggningstillgångar   23 775 23 147
     
Omsättningstillgångar  27 
   
Varulager   180 153
Kundfordringar   21 268 21 607
Skattefordringar   - 1 023
Övriga kortfristiga fordringar   25 3 816
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  17 15 410 7 299
   36 883 33 898
     
Kassa och Bank  16 13 360 8 122
Summa omsättningstillgångar   50 243 42 020
Summa tillgångar   74 018 65 167
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Koncernbalansräkning  Not 2015-12-31 2014-12-31
     
Eget kapital och skulder   
   
Eget kapital  18 
   
Aktiekapital (12 292 020 aktier)   9 834 9 834
Övrigt tillskjutet kapital   9 195 9 195
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat   21 693 16 346
Summa eget kapital   40 722 35 375
Eget kapital hänförligt till moderbolagets 
aktieägare 

  
40 722 35 375

     
Långfristiga skulder   
Avsatt till pensioner   21 1 533 1 483
Övriga avsättningar  23 6 314 6 302
Summa långfristiga skulder   7 847 7 785
     
Kortfristiga skulder  27 
Leverantörsskulder   10 971 8 507
Övriga kortfristiga skulder   3 759 4 112
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  26 10 719 9 388
Summa kortfristiga skulder   25 449 22 007
Summa skulder och eget kapital   74 018 65 167
   
Ställda säkerheter och 
ansvarsförbindelser 

 25 

   
Ställda säkerheter   10 000 20 000
  
 



Generic Sweden AB 16 
556472-3632 

 

Koncernens förändringar i eget kapital 

Eget kapital hänförligt till 
moderbolagets aktieägare, TSEK 

Not Aktie-
kapital

        Övrigt 
tillskjutet 

kapital        

Balanser
ad vinst 

inklusive 
årets 

resultat

Summa 
eget kapital

Eget kapital 2014-01-01   9 834 9 195 13 924 32 953 
Årets totalresultat  - - 2 422 2 422 
Utgående eget kapital 2014-12-31  9 834 9 195 16 346 35 375 
      
      
Eget kapital 2015-01-01  9 834 9 195 16 346 35 375 
Årets totalresultat  - - 5 347 5 347 
Utgående eget kapital 2015-12-31  9 834 9 195 21 693 40 722 
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Kassaflödesanalys för koncernen 2015 2014
   
Den löpande verksamheten 
Resultat före skatt 6 700 2 485
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 1 547 1 829
Betald inkomstskatt 71 389
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 8 318 4 703
 
 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Ökning(-)/minskning(+) varulager -27 210
Ökning(-)/minskning(+) rörelsefordringar -3 981 -479
Ökning(+)/minskning(-) rörelseskulder 3 405 -195
Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 715 4 239
 
Investeringsverksamheten 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2 477 -952
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 477 -952
 
Finansieringsverksamheten 
Upptagna lån - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0
 
Årets kassaflöde 5 238 3 287
Likvida medel vid årets början 8 122 4 835
Likvida medel vid årets slut 13 360 8 122
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Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - koncernen 

 Koncernen 
 2015 2014
   
Betalda räntor och erhållen utdelning 
Erhållen ränta 18 66
Erlagd ränta 142 161
 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 
Avgår resultatandel i intresseföretag -334 -83
Av- och nedskrivningar av tillgångar 1 818 1 853
Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar - -
Andra ej likviditetspåverkande poster 51 47
Övriga avsättningar 12 12
   
 1 547 1 829
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ej utnyttjade krediter 
Ej utnyttjade kreditfaciliteter uppgår till 10000 (20 000) TSEK. 
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Moderbolagets resultaträkning  Not 2015 2014
     
Nettoomsättning  2 6 994 5 793
   6 994 5 793
   
Rörelsens kostnader   
Handelsvaror   -3 003 -2 891
Övriga externa kostnader  5 -5 971 -6 195
Personalkostnader  4 -1 807 -1 906
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

 8 
-136 -173

Summa rörelsens kostnader   -10 917 -11 165
   
Rörelseresultat   -3 923 -5 372
   
Resultat från finansiella poster   
Resultat från andelar i koncernföretag  14 - -15
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   10 37
Räntekostnader och liknande resultatposter   - -62
Summa resultat från finansiella poster  9 10 -40
   
Resultat efter finansiella poster   -3 913 -5 412
   
Bokslutsdispositioner  33 8 848 7 710
Skatt på årets resultat  10 -989 -
Årets vinst   3 946 2 298
   
  
 



Generic Sweden AB 20 
556472-3632 

 
Moderbolagets balansräkning  Not 2015-12-31 2014-12-31
     
Tillgångar   
   
   
   
Anläggningstillgångar   
   
Immateriella anläggningstillgångar  11 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten   68 170
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt 
liknande rättigheter 

  
- -

   68 170
     
Materiella anläggningstillgångar   
Inventarier, verktyg och installationer  13 42 55
     
Finansiella anläggningstillgångar   
Andelar i koncernföretag  14 35 682 34 182
Andelar i intresseföretag  15 33 33
   35 715 34 215
Summa anläggningstillgångar   35 825 34 440
     
Omsättningstillgångar  27 
Kortfristiga fordringar   
Fordringar hos koncernföretag   10 445 6 751
Aktuella skattefordringar   - 3
Övriga kortfristiga fordringar   - 24
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  17 304 940
   10 749 7 718
Kassa och bank  16 769 122
Summa omsättningstillgångar   11 518 7 840
Summa tillgångar   47 343 42 280
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Moderbolagets balansräkning  Not 2015-12-31 2014-12-31
     
Eget kapital och skulder   
   
Eget kapital  18 
   
Bundet eget kapital   
Aktiekapital   9 834 9 834
Reservfond   9 194 9 195
   19 028 19 029
   
Fritt eget kapital   
Överkursfond   290 290
Balanserad vinst eller förlust   19 806 17 508
Årets vinst   3 946 2 298
   24 042 20 096
Summa eget kapital   43 070 39 125
   
Obeskattade reserver   1 499 -
Långfristiga skulder   
Skulder till koncernföretag  24 - 1 972
Summa långfristiga skulder   0 1 972
     
Kortfristiga skulder  27 
Leverantörsskulder   772 563
Aktuella skatteskulder   986 -
Övriga kortfristiga skulder   52 2
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  26 963 618
Summa kortfristiga skulder   2 773 1 183
Summa eget kapital och skulder   47 342 42 280
   
   
Ställda säkerheter  25 Inga Inga
   
Ansvarsförbindelser   Inga Inga
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Moderbolagets förändringar i eget kapital 

 Not Aktie-
kapital

Reserv-
fond

Över-
kurs-
fond

Balanser
ad vinst

Årets 
resultat

Totalt 
eget 

kapital
Ingående eget kapital 
2014-01-01  9 834 9 195 290 22 874 -5 366 36 827 
Vinstdisposition  - - - -5 366 5 366 - 
Årets resultat  - - - - 2 298 2 298 
Utgående eget kapital 
2014-12-31  9 834 9 195 290 17 508 2 298 39 125 
        
        
Ingående eget kapital 
2015-01-01  9 834 9 195 290 17 508 2 298 39 125 
Vinstdisposition  - - - 2 298 -2 298 - 
Årets resultat  - - - - 3 946 3 946 
Utgående eget kapital 
2015-12-31  9 834 9 195 290 19 806 3 946 43 071 
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Kassaflödesanalys för moderbolaget 2015 2014
   
Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster -3 913 -5 412
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 136 188
 -3 777 -5 224
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital -3 777 -5 224
 
 
Ökning(-)/minskning(+) rörelsefordringar -3 034 -1 922
Ökning(+)/minskning(-) rörelseskulder -1 368 -975
Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 179 -8 121
 
Investeringsverksamheten 
Lämnade aktieägartillskott -1 500 -
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -21 -53
Avyttring/amortering av finansiella tillgångar - 85
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 521 32
 
Finansieringsverksamheten 
Erhållna koncernbidrag 10 366 10 785
Lämnade koncernbidrag -19 -3 075
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10 347 7 710
 
Årets kassaflöde 647 -379
Likvida medel vid årets början 122 501
Likvida medel vid årets slut 769 122
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Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - moderföretaget 

 2015 2014
   
Betalda räntor och erhållen utdelning 
Erhållen ränta 10 37
Erlagd ränta - -62
 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 
m.m. 
Av- och nedskrivningar av tillgångar 136 173
Resultat från andelar i koncernföretag - 15
   
 136 188
 
 
Likvida medel 
 
Följande delkomponenter ingår i likvida medel: 
 
Kassa och bank 769 122
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Kursutveckling under perioden 201505-201604 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 2015 4,97 (3,60) SEK, vilket är en uppgång med 
38% jämfört med 31 december 2014. Vid årsskiftet 2015/2016 uppgick marknadsvärdet till 
61,1 (44,3) MSEK.  
 
Aktiekapital 
Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2015 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 2015 2014 2013 2012 2011
Antal aktier, periodens utgång 1229202 1229202 12 292 020 12 292 020 12 292 020 
Justerat eget kapital per aktie, 
SEK 3,31 2,88 2,68 3,43 2,72 
Resultat per aktie, SEK 0,43 0,20 -0,74 0,71 0,13 
Utdelning per aktie - 2015, 
styrelsens förslag 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 



Generic Sweden AB 26 
556472-3632 

  
 
Största aktieägare per 31 december 2015 Antal aktier och 

röster 
Ägarandel i 

procent
Hans Krantz och Fredrik Svedberg gm bolag 6 300 410 51,26% 
Martin Gren gm bolag och familj 2 564 385 20,86% 
Länsförsäkringars Småbolagsfond 383 502 3,12% 
Arne Lindberg 321 562 2,62% 
Tobias Järvström 303 226 2,47% 
Kjell Arvidsson 276 566 2,25% 
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 217 305 1,77% 
Jan Lund-Jensen 172 520 1,40% 
Nordnet Pensionsförsäkring 157 936 1,28% 
Fredrik Grevelius 147 309 1,20% 
Superbus, Aktiebolag 117 000 0,95% 
Marianne Rapp 115 572 0,94% 
Göran Tuvstedt 100 000 0,81% 
Övriga ägare 1 114 727 9,07% 
Totalt per 31 december 2014 12 292 020 100% 
  
 
 
 
 
 

 

Femårsöversikt 

tkr 2015 2014 2013 2012 2011
RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG 
Rörelsens intäkter 109 571 109 965 116 105 164 427 134 463 
Rörelseresultat före avskrivningar 
(EBITDA) 8 642 4 433 3 531 10 381 5 470 
Rörelseresultat (EBIT) 6 824 2 580 -9 379 8 052 2 053 
Finansnetto -124 -95 -132 -312 -515 
Rörelseresultat efter finansiella poster 6 700 2 485 -9 511 7 740 1 538 
Skatt -1 353 -63 359 -326 89 
Årets resultat 5 347 2 422 -9 152 7 414 1 627 
Övrigt totalresultat - - - 1 268 - 
Årets totalresultat 5 347 2 422 -9 152 8 682 1 627 
Hänförligt till moderbolagets aktieägare 5 347 2 422 -9 152 8 682 1 627 
Minoritetsintressen - - - - - 
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tkr 2015 2014 2013 2012 2011
BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG 
TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 23 775 23 147 24 028 36 388 39 600 
Omsättningstillgångar 50 243 42 020 38 853 46 731 50 260 
Summa tillgångar 74 018 65 167 62 881 83 119 89 860 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 40 722 35 375 32 953 42 105 33 423 
Minoritetsintresse - - - - - 
Avsättningar 7 847 7 785 7 726 6 437 7 655 
Långfristiga skulder - - - - 203 
Kortfristiga skulder 25 449 22 007 22 202 34 577 48 579 
Summa eget kapital och skulder 74 018 65 167 62 881 83 119 89 860 
 
KASSAFLÖDESANALYSER I SAMMANDRAG 
Kassaflöde före förändringar av 
rörelsekapital 8 318 4 703 4 716 10 516 4 166 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 7 715 4 239 9 428 7 311 1 096 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 477 -952 -432 152 -1 496 
Operativt kassaflöde 5 238 3 287 8 996 7 463 -400 
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten - - -4 643 -7 846 1 259 
Periodens kassaflöde 5 238 3 287 4 353 -383 859 
Likvida medel vid periodens början 8 122 4 835 482 865 6 
Likvida medel vid periodens slut 13 360 8 122 4 835 482 865 
 
NYCKELTAL 
Intäktstillväxt 0% -5% -29% 22% -11% 
EBITDA-marginal 7,9% 4,0% 3,0% 6,3% 4,1% 
EBIT-marginal 6,2% 2,3% neg 4,9% 1,5% 
Nettomarginal 4,9% 2,2% neg 4,5% 1,2% 
Avkastning på sysselsatt kapital 18,0% 7,7% neg 17,4% 5,0% 
Avkastning på eget kapital 14,1% 7,1% neg 19,6% 5,0% 
Sysselsatt kapital, TSEK 40 722 35 375 32 953 46 748 45 912 
Eget kapital 40 722 35 375 32 953 42 105 33 423 
Nettoskuld, TSEK - - - 4 161 11 624 
Skuldsättningsgrad - - - 0,11 0,37 
Räntetäckningsgrad 48,2 16,0 - 24,0 3,2 
Soliditet 55,0% 54,3% 52,4% 50,7% 37,2% 
Medelantal anställda medarbetare 61 62 57 71 75 
Rörelseintäkt per anställd 1 796 1 774 2 037 2 316 1 793 
EBIT per anställd, TSEK 112 42 -165 113 27 
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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. 

 

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 31. 
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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. Kostnad för underkonsulter redovisas som Handelsvara i resultaträkningen fr o m 2013. 
Tidigare år redovisades denna kostnad som Personalkostnad i resultaträkningen. 
Jämförelsesiffror från tidigare år har justerats i enlighet med denna förändring. 

 

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 och rörelseförvärv 

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 det bestämmande inflytandet upphör. 

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.  
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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. Koncernen har ännu 
inte utvärderat effekterna av införandet av standarden. 

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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Förvärv gjorda mellan 1 januari 2005 och 31 december 2009 

Förvärv som är gjorda mellan den 1 januari 2005 och den 31 december 2009 där 
anskaffningskostnaden överstiger det verkliga värdet av förvärvade tillgångar och övertagna 
skulder samt eventualförpliktelser som redovisas separat, redovisas skillnaden som goodwill. 
Transaktionsutgifter, med undantag av transaktionsutgifter som är hänförliga till emission av 
egetkapitalintrument eller skuldinstrument, som uppkommit har inkluderats i 
anskaffningskostnaden. Förvärv från minoritet av utestående aktier redovisas enligt 
förvärvsmetoden. Där anskaffningskostnaden överstiger nettovärdet av förvärvat 
minoritetsintresse, redovisas skillnaden efter en utförd förvärvsanalys som tillkommande 
tillgångar, överskjutande belopp redovisas som goodwill.  

 

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 transationstillfället. 
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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 redovisas 
enligt följande: 

 

Tjänsteuppdrag 

Intäkter från tjänsteuppdrag redovisas i resultatet baserad på färdigställandegraden på 
balansdagen. Färdigställandegraden fastställs genom en bedömning av utfört arbete på basis 
av gjorda undersökningar. 

 

Intäkter teleoperatörsverksamheten 

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. 

 

Finansiell leasing 

Minimileaseavgifterna fördelas mellan räntekostnad och amortering på den utestående 
skulden. Räntekostnaden fördelas över leasingperioden så att varje redovisningsperiod 
belastas med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för den under respektive period 
redovisade skulden. Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder de uppkommer. 

 

Finansiella intäkter och kostnader 

Finansiella intäkter består av ränteintäkter på bankmedel och fordringar samt 
utdelningsintäkter och vissa valutakursdifferenser.  
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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. Ränteintäkter inkluderar periodiserade belopp av 
transaktionskostnader och eventuella rabatter, premier och andra skillnader mellan det 
ursprungliga värdet av fordran och det belopp som erhålls vid förfall.  

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 intrument 

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. Goodwill fördelas på kassagenererande enheter vid prövning för 
eventuellt nedskrivningsbehov. 
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Balanserade utgifter för utvecklingsarbetenUtgifter 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 anläggningar            5-10 år                        - 

Inventarier och installationer                          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.  

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 20131231 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 och kontorsmaskiner har av Generic 
klassificerats som operationella leasingavtal.  
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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.  

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.  
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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. 

 

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. 
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Utdelningar 

Utdelningar redovisas som skuld efter det att årsstämman godkänt utdelningen.  

 

Ersättning till anställda  

Avgiftsbestämda planer 

Generic har gjort avsättningar för pensioner tom 1 september 2009 till Alecta som är en 
förmånsbestämd plan. Alecta är en plan som omfattar flera arbetsgivare och där 
informationen är otillräcklig för redovisning som förmånsbestämd plan, därför redovisas 
planen som en avgiftsbestämd plan med vissa tilläggsupplysningar. Flertalet övriga 
pensionsplaner är avgiftsbestämda, se dock nedan för SPP Frivillig ITP. 

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. 

 

 

Förmånsbestämda pensionsplaner 

Generic har gjort avsättning för pensioner till SPP Frivillig ITP som är en förmånsbestämd 
plan omfattande flera arbetsgivare. Per 2009-09-01 har inbetalningar till planen avslutats, 
kvarvarande belopp avser så kallade fribrev.  

Koncernens nettoförpliktelse avseende förmånsbestämda planer beräknas separat för varje 
plan genom en uppskattning av den framtida ersättning som de anställda intjänat genom sin 
anställning i både innevarande och tidigare perioder; denna ersättning diskonteras till ett 
nuvärde. Diskonteringsräntan är räntan på balansdagen på en förstklassig företagsobligation 
med en löptid som motsvarar koncernens pensionsförpliktelser. När det inte finns en aktiv 
marknad för sådana företagsobligationer används istället marknadsräntan på statsobligationer 
med en motsvarande löptid. Beräkningen utförs av en kvalificerad aktuarie med användande 
av den så kallade Projected Unit Credit Method. Vidare beräknas det verkliga värdet av 
eventuella förvaltningstillgångar per rapportdagen.  
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Vid fastställandet av förpliktelsens nuvärde och verkligt värde på förvaltningstillgångar kan 
det uppstå aktuariella vinster och förluster. Dessa uppkommer antingen genom att det 
verkliga utfallet avviker från det tidigare gjorda antagandet, eller genom att antagandena 
ändras. Generic tillämpar den nya redovisningsstandard IAS 19 avseende förmånsbestämda 
pensionsplaner från och med rapporteringsåret 2012. De viktigaste förändringarna som den 
nya standarden för med sig är att tidigare oredovisade aktuariella vinster och förluster 
redovisas i Övrigt totalresultat, förpliktelsens nuvärde innehåller en avsättning för framtida 
särskild löneskatt på pensionskostnader, antagandet om förväntad avkastning på 
förvaltningstillgångarna ersätts med en ränteintäkt motsvarande diskonteringsräntan samt 
kravet på upplysningar ökar för att ge förbättrad information om planens risker och framtida 
kostnader. 

I balansräkningen redovisat värde för pensioner och liknande förpliktelser motsvarar 
förpliktelsernas nuvärde vid bokslutstidpunkten, med avdrag för det verkliga värdet av 
förvaltningstillgångarna. 

När beräkningen leder till ett överskott för koncernen redovisas denna tillgåmg till det lägre 
värdet av överskottet och ett tillgångstak. Tillgångstaket är nuvärdet av ekonomiska fördelar i 
form av framtida återbetalningar eller minskade inbetalningar från planen. Företaget 
redovisar också en resurs som utgörs av möjligheten att använda överskottet till att skapa 
dessa framtida fördelar 

Räntan på förpliktelsens nuvärde med avdrag för ränteintäkten på eventuella 
förvaltningstillgångar redovisas i finansnettot. Övriga komponenter redovisas i Övrigt 
totalresultat. 

 

 

 

 

 

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 
formellomstruktureringsplan, och omstruktureringen har antingen påbörjats eller blivit 
offentligt tillkännagiven. Ingen avsättning görs för framtida rörelsekostnader. 

 

Förlustkontrakt 

En avsättning för förlustkontrakt redovisas när de förväntade fördelarna som koncernen 
väntas erhålla från ett kontrakt är lägre än de oundvikliga kostnaderna för att uppfylla 
förpliktelserna enligt kontraktet. 

 

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. 
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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. 

 

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 

Om inte annat anges nedan har moderbolagets redovisningsprinciper under 2015 förändrats i 
enlighet med vad som anges ovan för koncernen.  

 

De ändrade redovisningsprinciperna för omarbetade IFRS 3 Rörelseförvärv och ändrade IAS 
27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter som tillämpas i koncernen ger 
avseende transaktionsutgifter och villkorade köpeskillingar inte samma ändringar av 
redovisningsprinciperna i moderbolaget, se nedan under avsnitt Dotterföretag respektive 
Intresseföretag. 
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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.  

 

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. 
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Koncernbidrag och aktieägartillskott för juridiska personer 

Fram till 2011 redovisade företaget koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet med 
uttalandet från Rådet för finansiell rapportering 2 (RFR 2), UFR 2. Det innebar att 
koncernbidrag redovisades enligt ekonomisk innebörd, varvid koncernbidrag som lämnades i 
syfte att minimera koncernens totala skatt redovisades direkt mot balanserade vinstmedel 
efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt. From 2012 redovisar företaget 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  Moderbolaget 
 2015 2014 2015 2014
      
  
Tillhandahållande av 
koncerngemensamma tjänster - -

 
3 991 2 775

Uthyrning av inventarier och 
lokaler till dotterföretag - -

 
3 003 3 018

Summa 0 0 6 994 5 793
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Not 3 Rörelsesegment 

tkr 2015  2014 2015 2014 2015 2014 2015  2014 
                         Konsult           Telekom      Koncerngemensamt/    Summa 
                                                              eliminering                                          
Nettoomsättning         

Extern försäljning 63 037 62 552 46 548 47 416 - - 
109 
585 

109 
968 

Intern försäljning 2 043 1 727 79 228 -2 122 -1 955 - - 
Summa 
nettoomsättning 65 080 64 279 46 627 47 644 -2 122 -1 955 

109 
585 

109 
968 

         
Rörelseresultat         
Rörelseresultat per 
rörelsesegment 2 301 -2 954 8 446 10 906 - - 10 747 7 952 
Ofördelade kostnader - - - - -3 923 -5 372 -3 923 -5 372 
Rörelseresultat 2 301 -2 954 8 446 10 906 -3 923 -5 372 6 824 2 580 
         
Ränteintäkter - - - - - - 18 66 
Räntekostnader - - - - - - -142 -161 
Koncernens resultat 
före skatt - - - - - - 6 700 2 485 
 
Övriga upplysningar         
Tillgångar 36 936 33 587 37 221 30 391 -139 1 189 74 018 65 167 
Ofördelade tillgångar - - - - - - - - 
Summa tillgångar 36 936 33 587 37 221 30 391 -139 1 189 74 018 65 167 
         
         
Skulder 13 179 14 261 18 371 14 509 1 746 1 022 33 296 29 792 
Summa skulder 13 179 14 261 18 371 14 509 1 746 1 022 33 296 29 792 
         
         
Investeringar 1 917 664 539 236 21 52 2 477 952 
Avskrivningar 336 356 1 346 1 325 136 172 1 818 1 853 
         
 
 
Koncernens operativa struktur och den interna rapporteringen till koncernledning och 
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tkr 2015  2014 2015 2014 2015 2014 2015  2014 
styrelse bygger på redovisning av affärsområden. Det resultatmått som följs upp av högste 
verkställande beslutsfattare är rörelseresultatet. 
 
Segmentsrapportering upprättas för koncernens två affärsområden; konsultverksamhet och 
telekomverksamhet. 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. 
 
Interna intäkter avser till största delen försäljning från konsultverksamheten till 
telekomverksamheten samt 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 
Koncernen består av följande affärsområden: 
Koncernverksamhet: Segmentet erbjuder marknaden avancerade konsulttjänster för 
utveckling, integration och införande av säkra lednings- och kommunikationssystem. 
Kunderna utgörs främst av försvaret samt stora organisationer och företag med högt ställda 
krav på funktionalitet, kvalitet och projektsäkerhet. I segmentet ingår resultatandel från 
intresseföretaget Network Enabling System Partner AB (NESP), se vidare not 15.  
 
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 Konsult ingår intäkter från en enskild kund uppgående till 29,4 MSEK 
vilket utgör 27% av koncernens totala intäkter.  
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.  
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tkr 2015  2014 2015 2014 2015 2014 2015  2014 
 
  
 

Not 4 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

 Koncernen  Moderbolaget 
 2015 2014 2015 2014
      
Medelantalet anställda  
Kvinnor 11 11 - -
Män 50 51 1 1
Totalt 61 62 1 1
  
  
Styrelseledamöter och ledande 
befattningshavare 

 

Antal styrelseledamöter på 
balansdagen 

 

  
Kvinnor - - - -
Män 7 7 5 5
Totalt 7 7 5 5
      
Antal verkställande direktörer och 
andra ledande befattningshavare 

 

  
Män 4 4 2 2
Totalt 4 4 2 2
  
tkr 
 2 015 2 015 2 014 2 014 
 Löner och Sociala Löner och Sociala 
 ersättningar kostnader ersättningar kostnader 
Moderföretag 
 1 624 419 1 550 403 
(varav pensionskostnad) 1) - - - - 
 
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 1 398 (1 352) 
TSEK. 
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tkr 
 
  
                                                                  2 015 2 015 2 014 2 014 
 Ledande Övriga Ledande Övriga 

Moderföretag 
befattningsha

vare anställda 
befattningsha

vare anställda 
Sverige 1 177 - 1 127 - 
(varav tantiem o.d.) (-) (-) (-) (-) 
Moderföretaget totalt 1 177 - 1 127 - 
(varav tantiem o.d.) (-) (-) (-) (-) 
     
     
Dotterföretag - - - - 
Sverige 2 336 33 986 2 445 32 962 
(varav tantiem o.d.) (95) (-) (300) (-) 
     
Dotterföretag utomlands - - - - 
Dotterföretag totalt 2 336 33 986 2 445 32 962 
(varav tantiem o.d.) (95) (-) (300) (-) 
Koncernen totalt  3 513 33 986 3 572 32 962 
(varav tantiem o.d.) (95) (-) (300) (-) 
     
     
     
Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige.  
Antalet ledande befattningshavare har under året varit fyra varav en har varit anställd i 
moderbolaget. 
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Ersättningar och övriga förmåner till ledande befattningshavare och 
styrelseledamöter under året. 
 Grundlön/ Rörlig lön Övriga Pensions- Summa 
 arvode  förmånder kostnad  
År 2015      
      
Hans Krantz, ordförande 1) 300    300 
Erik Gabrielsson 2) 99    99 
Stefan Widén 2) 99    99 
Kent-Åke Jönsson 2) 99    99 
Verkställande direktören 1 178    1 178 
Andra ledande 
befattningshavare 2 241 95  412 2 748 
(två befattningar)      
1) Arvode 150 moderbolag och 
150      
   dotterbolag      
2) Arvode inkluderar sociala 
avgifter      
      
      
År 2014      
      
Hans Krantz, ordförande 1) 300    300 
Erik Gabrielsson 2) 99    99 
Stefan Widén 75    75 
Kent-Åke Jönsson 2) 99    99 
Verkställande direktören 1 143    1 143 
Andra ledande 
befattningshavare 2 145 300  513 2 958 
(två befattningar)      
1) Arvode 150 moderbolag och 
150 dotterbolag      
2) Arvode inkluderar sociala avgifter 
 
Samtliga ersättningar och förmåner har belastat moderbolaget utom 2 898 (3 108) TSEK, 
vilket belastat andra koncernföretag.  
Moderbolagets CFO arvoderas enligt konsultavtal. Arvodet uppgår till 1 398 (1 352) 
TSEK. 
Verkställande direktören i moderföretaget, Fredrik Svedberg, erhåller ingen pension enligt 
avtal.  
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Not 5 Ersättning till revisorerna 

 Koncernen  Moderbolaget 
 2015 2014 2015 2014
      
PwC  
Revisionsuppdraget 275 275 80 80
  
Summa 275 275 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 Övriga rörelseintäkter 

 Koncernen 
 2015 2014
   
Övrigt -14 -3
 -14 -3
 
Övriga rörelseintäkter i koncernen avser ett netto av 
valutakursvinster och valutakursförluster.  
 
 
  

Not 7 Operationella leasingkostnader  

  Koncernen 
 

Moderbolage 

          2015 2014
 

2015       2014 
      
Nominella värdet av framtida  
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 Koncernen 

 
Moderbolage 

          2015 2014
 

2015       2014 
      
minimileaseavgifter, avseende icke 
uppsägningsbara leasingavtal:  
 
  
Tillgångar som innehas via 
operationella leasingavtal  

 

  
Räkenskapsårets leasingkostnader 11 230 11 269 2 615 2 694
Totala leasingkostnader 11 230 11 269 2 615 2 694
  
Avtalade framtida minimileasing- 
avgifter avseende icke uppsäg- 
ningsbara kontrakt: 

 

  
  
  
Inom ett år 10 384 11 989 156 2 728
Mellan ett och fem år 37 152 49 545 624 -
      
 47 536 61 534 780 2 728
  
 

Not 8 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 

 Koncernen  Moderbolaget 
 2015 2014 2015 2014
      
Goodwill - - - -
Licenser och varumärken -216 -268 -102 -132
Kundrelationer -423 -423 - -
Maskiner och andra tekniska 
anläggningar -315 -301

 
- -

Inventarier, verktyg och 
installationer -864 -861

 
-34 -41

 -1 818 -1 853 -136 -173
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Not 9 Finansnetto 

 Koncernen  Moderbolaget 
 2015 2014 2015 2014
      
Ränteintäkter  
Ränteintäkter, på 
banktillgodohavanden - 66

 
- -

Förväntad avkastning på 
förvaltningstillgångarna 18 -

 
- -

Ränteintäkter, koncernföretag - - 10 37
Finansiella intäkter 18 66 10 37
  
  
Räntekostnader  
Räntekostnader, på finansiella 
skulder värderade till upplupet 
anskaffningsvärde -81 -102

 

- -
Räntekostnader, på förmånsbestämd 
pensionsförpliktelse -61 -59

 
- -

Räntekostnader, koncernföretag - - - -62
      
Finansiella kostnader -142 -161 - -62
  
 

Not 10 Skatt 

 Koncernen  Moderbolaget 
 2015 2014 2015 2014
      
Aktuell skattekostnad  
Periodens skattekostnad         -989 -         -989 
  
Uppskjuten skattekostnad (-) 
/skatteintäkt (+) 

 

Uppskjuten skatt avseende 
temporära skillnader -364 -63

 
            -  

  
Totalt redovisad skattekostnad -1 353 -63    -989 -
  
  
  
  
Det finns ingen skatt hänförlig till 
övrigt totalresultat. 
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 Koncernen  Moderbolaget 
 2015 2014 2015 2014
      
  
Utgående kvarvarande 
underskottsavdrag som ej aktiverats 
uppgår för koncernen till 0,0 (0,6) 
Mkr och för moderbolaget 0,0 (0,6) 
Mkr. 

 

  
tkr Procent Belopp Procent Belopp
Avstämning av effektiv skatt                 2015                   2014 
Koncernen      
Resultat före skatt  6 700  2 485  
      
Skatt enligt gällande skattesats för 
moderföretaget 22% -1 474 -22% -547  
Ej avdragsgilla kostnader -22% -74 -22% -71  
Ej skattepliktiga intäkter 22% 1 22% 12  
Utnyttjande av tidigare ej 
aktiverade underskottsavdrag 22% 122 22% 543  
Uppskjuten skatt på tidigare ej 
redovisade temporära skillnader 22% 18 22% 28  
Övrigt 22% 24 -22% -28  
Redovisad effektiv skatt -20,6 -1 383 -2,5% -63  
      
      
Moderföretaget      
Resultat före skatt  4 935  2 298  
      
Skatt enligt gällande skattesats för 
moderföretaget -22% -1 086 -22% -506  
Ej avdragsgilla kostnader -22% -25 -22% -37  
Utnyttjande av tidigare ej 
aktiverade underskottsavdrag 22% 122 22% 543  
      
Redovisad effektiv skatt 20% -989 0%   
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Not 11 Immateriella tillgångar 

  
tkr 2015 2014
Licenser och varumärken                                              Förvärvad 
Koncernen 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 4 377 6 246 
Övriga investeringar - - 
Avyttringar och utrangeringar -1 606 -1 869 
Vid årets slut 2 771 4 377 
 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Vid årets början -4 000 -5 601 
Avyttringar och utrangeringar 1 606 1 869 
Justering föregående år - - 
Årets avskrivning enligt plan -216 -268 
Vid årets slut -2 611 -4 000 
Redovisat värde vid periodens början 377 645 
Redovisat värde vid periodens slut 160 377 
 
 
 
Goodwill                                                           Förvärvad 
Koncernen 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 29 544 29 544 
Förvärvad  - - 
Avyttrad  - - 
Vid årets slut 29 544 29 544 
 
Ackumulerade nedskrivningar 
Vid årets början -10 520 -10 520 
Nedskrivning  - - 
Avyttrad  - - 
Vid årets slut -10 520 -10 520 
 
Redovisat värde periodens början 19 024 19 024 
Redovisat värde periodens slut 19 024 19 024 
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Kundrelationer                                                        Förvärvad 
Koncernen 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 3 105 3 105 
Förvärv av minoritet i dotterföretag - - 
Vid årets slut 3 105 3 105 
 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Vid årets början -2 373 -1 950 
Årets avskrivning enligt plan -423 -423 
Vid årets slut -2 796 -2 373 
Redovisat värde vid periodens början 732 1 155 
Redovisat värde vid periodens slut 309 732 
  
 
tkr 2015 2014
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete                 Förvärvad 
Moderföretaget 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 3 299 3 299 
Avyttringar och utrangeringar -1 548 - 
Övriga investeringar - - 
Vid årets slut 1 751 3 299 
 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Vid årets början -3 129 -2 997 
Avyttringar och utrangeringar 1 548 - 
Årets avskrivning enligt plan -102 -132 
Vid årets slut -1 683 -3 129 
Redovisat värde vid periodens början 170 302 
Redovisat värde vid periodens slut 68 170 
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tkr 2015 2014
Den kassagenererande verksamheten i Generic Solutions Sweden AB, respektive i Generic 
Systems Sweden AB ingår i rörelsesegment konsultverksamhet. Den kassagenererande 
verksamheten i Generic Mobile Systems Sweden AB ingår i primärsegmentet Telekom. I 
dessa båda kassagenererande enheter ingår goodwill. En sammanfattning av fördelningen 
av goodwill per kassagenererande enhet återfinns nedan. Rörelsesegment sammanfaller 
med kassagenererande enheter.  
 
 
 
  
 
tkr Konsultverksamhet Telekomverksamhet Summa
2014 
 13 207 5 817 19 024 
 
2015 
 13 207 5 817 19 024 
 
 
Återvinningsvärdet för de kassagenererande enheterna har baserats på nyttjandevärdet. Vid 
beräkningen av nyttjandevärdet för de kassagenererande enheterna har en 
diskonteringsfaktor efter 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 en tidsperiod om 5 år.  
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 görs antaganden om 5 procents tillväxt avseende rörelseresultat, 
rörelsekapital, investeringar i anläggningstillgångar och avskrivningar.  
 
I en känslighetsanalys av goodwillvärdet i konsultverksamheten gör en förändring av 
parametervärdet för diskonteringsfaktorn  resp. tillväxt följande utslag på företagsvärdet 
avspeglat i goodwillvärdet: En förändring av diskonteringsränta i intervallet +- 5%-enheter 
från utgångsläget 15% ger ett intervallutslag för företagsvärdet avspeglat i goodwillvärdet 
på + 0,1 - +39,5 MSEK. En förändring av tillväxtfaktorn på +-5% från utgångsläget 5% ger 
ett intervallutslag för företagsvärdet avspeglat i goodwillvärdet på +33,8 - 2,0 MSEK. 
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Not 12 Maskiner och andra tekniska anläggningar 

 Koncernen 
 2015 2014
   
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 17 653 17 611
Nyanskaffningar - 42
Omklassificeringar  - -
 17 653 17 653
 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Vid årets början -17 003 -16 702
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -315 -301
 -17 318 -17 003
 
Ackumulerade nedskrivningar 
   
Redovisat värde vid periodens slut 335 650
  
 

Not 13 Inventarier, verktyg och installationer 

 Koncernen  Moderbolaget 
 2015 2014 2015 2014
      
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början 7 965 11 256 2 702 5 575
Nyanskaffningar 2 477 911 21 53
Avyttringar och utrangeringar -1 736 -4 202 -1 460 -2 926
 8 706 7 965 1 263 2 702
  
Ackumulerade avskrivningar enligt plan  
Vid årets början -6 442 -9 783 -2 647 -5 532
Avyttringar och utrangeringar 1 736 4 202 1 460 2 926
Årets avskrivning enligt plan på 
anskaffningsvärden -864 -861

 
-34 -41

 -5 570 -6 442 -1 221 -2 647
  
Ackumulerade nedskrivningar  
      
Redovisat värde vid periodens slut 3 136 1 523 42 55
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Not 14 Andelar i koncernföretag 

 Koncernen 
 2015 2014
   
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 43 019 43 119
Aktieägartillskott 1 500 -
Försäljning - -100
 44 519 43 019
 
 
Ackumulerade nedskrivningar 
Vid årets början -8 837 -8 837
   
 -8 837 -8 837
   
 35 682 34 182
  
Dotterföretag/ Org nr/ Säte Antal 

andelar
Andel i 

% i)
2015-12-31 

Redovisat 
värde 

2014-12-31 
Redovisat 

värde
Generic Mobile Systems Sweden AB, 
556462-7213, Nacka 

100 
000 100,0 11 778 11 778 

          Generic Transit AB, 556723-5360 100 100,0   
Generic Systems Sweden AB, 556448-8079, 
Nacka 5 000 100,0 20 054 18 554 
Generic Solutions Sweden AB (f.d. 
Integration), 556599-4802, Nacka 2 600 100,0 3 850 3 850 
   35 682 34 182 
 
i) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med anderlen av rösterna för 
totalt antal aktier. 
 
Under 2015 har moderbolaget lämnat ett ovillkorat aktieägartillskott om 1 500 tsek till 
Generic Systems Sweden AB. Under 2014 har moderbolaget avyttrat samtliga aktier i det 
vilande dotterbolaget Generic Vaktis AB och Generic Solutions Sweden AB har avyttrat 
samtliga aktier i det vilande dotterbolaget Generic Software Solutions Sweden AB.                 
Under 2013 genomfördes en omstrukturering inom konsultverksamheten, varvid 
rörelseverksamheten i Generic Solutions Sweden AB överfördes till Generic Systems 
Sweden AB. Därvid överfördes 12 198 TSEK av det bokförda värdet av aktierna i Generic 
Solutions till det bokförda värdet av aktierna i Generic Systems. Överföringen gjordes 
utifrån den relativa andelen för den överförda verksamheten enligt IAS 27. Därefter gjordes 
en nedskrivning av resterande bokförda värde i Generic Solutions Sweden AB med 8 382 
TSEK. 
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 Not 15 Andelar i intresseföretag 
 Koncernen  Moderbolaget 

 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31
      
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början 302 219 33 33
Andel i intresseföretags resultat 334 83 - -
      
Redovisat värde vid periodens slut 636 302 33 33
  
Intresseföretag/ org nr/ säte Antal 

andelar
Antal i % 2015-12-31 

Redovisat 
värde 

2014-12-31 
Redovisat 

värde
Moderföretaget     
Direkt ägda 
Intresseföretaget Network Enabling 
System Partner AB, 556287-7711, 
Enköping 2 000 20,0 33 33 
     
  
 
Intresseföretag/ org nr/ säte Andel i 

eget 
kapital

Andel i 
% ii)

2015-12-31 
Redovisat 

värde

2014-12-31 
Redovisat 

värde
Koncernen 
Direkt ägda 
Intresseföretaget Network Enabling 
System Partner AB, 556287-7711, 
Enköping 636 20,0 636 302  
      
  
 
 
Network Enabling System Partner (NESP) är ett konsortium och affärsnätverk bestående av ett 100-tal 
tjänsteföretag som tillsammans 
förfogar över en bred och djup kompetens som är unik inom upphandling, projektledning, design, arkitektur, 
utveckling och integration m.m. 
av ledningssystem. NESP har inga produktrelaterade affärsintressen utan är en oberoende aktör. 
NESP:s omsättning för 2015 uppgick till 146,4 MSEK (116,5 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 2,3 MSEK 
(0,5 MSEK). Redovisat  
eget kapital i NSEP uppgick till 3,4 MSEK per 20151231 (1,5 MSEK). 
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Not 16 Likvida medel 

 Koncernen  Moderbolaget 
 2015 2014 2015 2014
      
Kassa och bank samt positivt tillgodohavande 
på checkräkningskredit 13 360 8 122

 
769 122

  
  
Koncernens beviljade checkräkningskredit 
uppgick vid årets slut till 10 000 (20 000) 
TSEK. Checkräkningskrediten var ej 
utnyttjade per 20151231. 

 

  
 

Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

 Koncernen  Moderbolaget 
 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31
      
Upplupna trafik- och 
samtrafikintäkter 3 997 3 919

 
- -

Upplupna intäkter, övriga 7 713 533 - -
Förutbetalda kostnader, övriga 3 700 2 847 304 940
Summa 15 410 7 299 304 940
  
 

Not 18 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 Fullt betalda Ej fullt betalda Kvotvärde 
Antal emitterade aktier 12 292 020  0,80 
Antal utestående aktier vid periodens 
början 12 292 020   
Antal utestående aktier vid periodens slut 12 292 020   
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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.  
 
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 12 maj 2015 beslutades att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna. 
Styrelsen föreslår en utdelning om 0,30 kr/aktie för 2015, totalt 3 687 606 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 2015-12-31. 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 30 
procent av nettoresultatet under förutsättning att detta inte äventyrar finansieringen av 
verksamheten. För räkenskapsåret 2015 föreslår styrelsen en utdelning om 0,30 kr/aktie. 
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Not 19 Resultat per aktie 

 2015 2014
   
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare 
 
Periodens resultat (TSEK)  5 347 2 422
Antal utestående stamaktier 12 292 020 12 292 020
Resultat per aktie (SEK)                                                                      0,43 0,20
(outspätt och utspätt) 
 
 
 
 
 
 
  
 

Not 20 Ersättningar till anställda 

Tidigare användes ITP-planer som finansieras genom försäkring i Alecta. Dessa utgör 
förmånsbestämda planer men redovisas som avgiftsbestämda planer eftersom erforderlig 
information saknas för att kunna redovisa planerna som förmånsbestämda. Alectas överskott 
kan fördelas till försäkringstagarna och/ eller de försäkrade. Vid utgången av 2015 uppgick 
Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån till 153 (143) %. Den 
kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av 
försäkringsåtaganden beräknade enligt Alectas försäkringstekniska beräkningsantaganden, 
vilka inte överensstämmer med IAS 19.  
 
Från 2009 sker enbart nyinbetalning till en premiebaserad plan. 
 
För frivillig ITP som finansieras genom försäkring i SPP och utgör en förmånsbestämd plan, 
se nedan not 21. 
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Not 21 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 

 Koncernen 
 2015 2014
   
Avsättningar för pensioner och liknande  
  
Förmånsbestämda förpliktelser och värdet av 
förvaltningstillgångar  
Nuvärdet av helt eller delvis fonderade förpliktelser 6 011 5 807
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde -4 196 -4 054
Summa helt eller delvis fonderade förpliktelser 1 815 1 753
  
Nuvärdet av ofonderade förmånsbestämda förpliktelser - -
   
Nettoförpliktelser före justeringar 1 815 1 753
  
Justeringar:  
   
Nettobelopp i balansräkningen (förpliktelse +, tillgång -) 1 815 1 753
  
  
Nettobeloppet redovisas i följande poster i balansräkningen:  
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 1 533 1 483
Övriga avsättningar (särskild löneskatt) 282 270
   
Nettobelopp i balansräkningen (förpliktelse +, tillgång -) 1 815 1 753
  
  
  
Förändringar av nuvärdet av förpliktelsen för 
förmånsbestämda planer  
Förpliktelse för förmånsbestämda planer per 1 januari  5 808 5 611
Räntekostnad 203 196
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 Koncernen 
 2015 2014
   
Förpliktelse för förmånsbestämda planer per 31 december 6 011 5 807
  
  
Förändringar av förvaltningstillgångarnas verkliga värde  
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde per 1 januari 4 054 3 917
Ränteintäkt 142 137
   
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde per 31 december 4 196 4 054
  
  
Pensionskostnad  
  
  
Förmånsbestämda planer  
Räntekostnad 203 196
Ränteintäkt -142 -137
Aktuariella vinster (-) och förluster (+) som redovisats under året - -
   
Kostnad förmånsbestämda planer 61 59
  
Avgiftsbestämda planer  
Kostnad avgiftsbestämda planer 4 049 4 202
Löneskatt 982 1 019
   
Total kostnad för ersättningar efter avslutad anställning 5 031 5 221
  
  
Kostnaden redovisas i följande rader i resultatet:  
Personalkostnader 5 031 5 221
Finansiella intäkter -142 -137
Finansiella kostnader 203 196
   
Total kostnad för ersättningar efter avslutad anställning 5 092 5 280
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Nyckeltal   
 2 015 2 014 
Diskonteringsränta 3,5% 3,5% 
Inflation  2% 2% 
Genomsnittlig duration, antal år 29 29 
Känslighetsanalys av antaganden 2015   
Antagande I II 
Diskonteringsränta 4,5% 2,5% 
Förpliktelsens nuvärde  3 829 7 672 
Resultateffekt 1 593 -2 250 
 
Per den 2009-09-01 har premieinbetalningarna avbrutits och pensionsplanen lagts i fribrev. 
Känslighetsanalysen är därav begränsad till diskonteringsräntans effekt på förpliktelsens 
nuvärde. 
  
 
 

Not 22 Uppskjuten skattefordran 

tkr Uppskjuten 
skattefordran

Uppskjuten 
skatteskuld

Netto

Koncern 2015-12-31 
Immateriella och materiella 
tillgångar 157 -68 89 
Avsatt för pensioner 400  400 
Övriga avsättningar 16 -330 -314 
 573 -398 175 
    
Kvittning -398 398  
Netto uppskjuten skattefordran 175  175 
    
    
Koncern 2014-12-31 
Immateriella och materiella 
tillgångar 279 -161 118 
Avsatt för pensioner 386  386 
Övriga avsättningar 35  35 
 700 -161 539 
    
Kvittning -161 161  
Netto uppskjuten skattefordran 539  539 
  



Generic Sweden AB 67 
556472-3632 

tkr Belopp vid 
årets ingång

Redovisat 
över 

resultaträknin
gen

Belopp vid 
årets utgång

Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader 
och underskottsavdrag 
Koncernen 
Immateriella och materiella tillgångar -1 163 -29 -1 192 
Avsatt för pensioner 386 14 400 
Obeskattade reserver 1 281 -330 951 
Övriga avsättningar 35 -19 16 
Andelar i intresseföretag    
 539 -364 175 
  
 
 

 

Not 23 Övriga avsättningar 

  
tkr 2015 2014 2015 2014 2015 2014
Koncernen                     Minicall     Särskild löneskatt    Summa                                                      
Belopp vid årets ingång 6 032 6 032 270 258 6 302 6 290  
Årets avsättning - - 12 12 12 12  
Ianspråkstagna avsättningar - - - - - -  
Redovisat värde vid årets 
slut 6 032 6 032 282 270 6 314 6 302  
 
 
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 2015 har bedömning gjorts att tidigare 
gjord avsättning för avvecklingskostnader av Minicallnätet är tillräcklig. I koncernen har en 
ökning av avsättning om 12 TSEK gjorts för särskild löneskatt på de pensioner som 
klassificeras som förmånsbestämda. 
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Not 24 Räntebärande skulder 

 Koncernen  Moderbolaget 
 2015 2014 2015 2014
      
Kortfristiga skulder  
  
Lån från dotterbolag - - - 1 972
 0 0 0 1 972
  
  
  
  
Kortfristiga skulder till kreditinstitut  
  
Beviljad kreditlimit 10 000 20 000 - -
Outnyttjad del 10 000 20 000 - -
  
 

Not 25 Ställda säkerheter 

 Koncernen  Moderbolaget 
 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31
      
  Företagsinteckningar 10 000 20 000 - -
 10 000 20 000 0 0
  
  
 

Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 Koncernen  Moderbolaget 
 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31
      
Upplupna personalrelaterade 
kostnader 4 856 4 448

 
247 237

Upplupna kostnader 
telekommunikation 2 103 4 309

 
- -

Förutbetalda intäkter 2 783 - - -
Upplupna kostnader, övriga 977 631 716 381
Summa 10 719 9 388 963 618
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Not 27 Finansiella tillgångar och skulder 

tkr    
 
Koncern 

Kund- 
och Övriga Summa 

Kund- 
och Övriga Summa 

 
låneford

ringar skulder 
redovisat 

värd 
låneford

ringar skulder 
redovisat 

värd 
År 2 015 2 015 2 015 2 014 2 014 2 014 
Långfristiga fordringar - - - - - - 
Kundfordringar 21 268 - 21 268 21 607 - 21 607 
Summa 21 268 - 21 268 21 607 - 21 607 
       
Långfristiga 
räntebärande skulder - - - - - - 
Kortfristiga 
räntebärande skulder - - - - - - 
Leverantörsskulder - 10 971 10 971 - 8 507 8 507 
Summa - 10 971 10 971 - 8 507 8 507 
       
       
       

Moderföretaget 
Kund- 

och Övriga Summa 
Kund- 

och Övriga Summa 

 
låneford

ringar skulder 
redovisat 

värd 
låneford

ringar skulder 
redovisat 

värd 
År 2 015 2 015 2 015 2 014 2 014 2 014 
Långfristiga fordringar - - - - - - 
Kundfordringar - - - - - - 
Fordringar hos 
koncernföretag 10 445 - 10 445 6 751 - 6 751 
Summa 10 445 - 10 445 6 751 - 6 751 
       
Kortfristiga 
räntebärande skulder - - - - - - 
Leverantörsskulder - 772 772 - 563 563 
Skulder till 
koncernföretag - - - - 1 972 1 972 
Summa - 772 772 - 2 535 2 535 
  
Både vad gäller finansiella tillgångar och skulder i koncern och moderföretag 
överensstämmer, i allt väsentligt, redovisat värde med verkligt värde. 
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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.  
 
 
 
 
 
 

Not 28 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.  
 
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 2015-12-31 en avtalad checkräkningskredit om 10 000 (20 000) TSEK som 
per balansdagen ej var nyttjad  TSEK 0 (0). Se not 25.  
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tkr Valuta Nom 
belopp

Inom 1 
mån

1-3 
mån

3 
mån-1 

år

1-5 år5 år och 
längre

Totalt

Koncernen 2015 
Skuld till kreditinstitut SEK - - - - - - - 
Finansiella leasingskulder SEK - - - - - - - 
Leverantörsskulder SEK 10 971 10 971 - - - - 10 971 
Summa - 10 971 10 971 - - - - 10 971 
 
 
Koncernen 2014 
Skuld till kreditinstitut SEK - - - - - - - 
Finansiella leasingskulder SEK - - - - - - - 
Leverantörsskulder SEK 8 507 8 507 - - - - 8 507 
Summa - 8 507 8 507 - - - - 8 507 
  
 
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 2015. En 
förändring av marknadsräntan med en procentenhet skulle påverka de finansiella 
leasingavtalen med 0 (0) TSEK.  
 
 
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.  
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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 Redov värde, 

ej nedskr 
fordran

Säkerhet Redov värde, 
ej nedskr 

fordran

Säkerhet

Åldersanalys                      2015                         2014                     
     
Ej förfallna kundfordringar 20 168  20 358  
Förfallna kufo 0-30 dgr 709  1 249  
Förfallna kufo >30-90 dgr 282    
Förfallna kufo >90-180 dgr 109    
Förfallna kufo >180-360 dgr     
Förfallna kufo >360 dgr     
  
 
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. 
 
 
 
 
 

Not 29 Närstående 

Styrelseordförande Hans Krantz och koncernchefen Fredrik Svedberg äger via sitt bolag 
Krantz Svedberg Förvaltning AB samtliga aktier i LogTrade BarLink AB. Bolaget har sedan 
2010 ett hyresavtal med LogTrade BarLink AB avseende kontorslokaler för bolagets 
verksamhet i Malmö. Hyresersättningen för 2015 uppgår till 153 (153) TSEK.  
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Moderbolagets försäljning inom koncernen framgår av not 2.  
 
Moderföretaget har en närståenderelation med sina dotterföretag, se not 14. Se även 
specifikation nedan över koncernens försäljning/inköp respektive fordringar/skulder 
gentemot intressebolaget NESP. 
 
 
 
tkr 2015 2014
Transaktioner med närstående - intressebolag Network Enabling System Partner AB 
Försäljning 26 650 23 600 
Inköp   
Fordringar 3 243 4 072 
Skulder   
 
 
 
Utöver ovan nämnda transaktioner utgår ersättningar och andra förmåner till styrelse och 
ledande befattningshavare i enlighet med not 4. 
  
 
 

Not 30 Händelser efter rapportperiodens slut 

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång. 
 
 

Not 31 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 11. 
 
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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Not 32 Uppgifter om moderföretaget 

Generic Sweden AB (publ) är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Stockholm. 
Adressen till huvudkontoret är Hangövägen 18, 115 41 Stockholm. 
Koncernredovisningen består för 2015 av moderföretaget Generic Sweden AB och dess 
dotterföretag, tillsammans benämnd koncern. 
 
 
 
 
 

Not 33 Bokslutsdispositioner 

 2015 2014
   
Erhållna koncernbidrag 10 366 10 765
Lämnade koncernbidrag -19 -3 055
Avsättning till periodiseringsfond -1 499 -
Summa 8 848 7 710
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Styrelsen och den verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i 
enlighet med god redovisningsed 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. 
 
 
 
 
Nacka den 20 april 2016.  
 
 
 
 
 
Hans Krantz                                                     Erik Gabrielsson 
Ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
Kent-Åke Jönsson                                             Stefan Widén 
 
 
 
 
 
 
 
Fredrik Svedberg 
Verkställande direktör 
 
 
 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats den 21 april 2016 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
 
Magnus Brändström 
Auktoriserad revisor 
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Revisionsberättelse 
 
Till årsstämman i Generic Sweden AB (publ), org.nr 556472-3632 
 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Generic Sweden AB 
(publ) för år 2015. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger en rättvisande 
bild enligt International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och 
årsredovisningslagen, och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår 
revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i 
Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för 
att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan 
information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning 
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar 
årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att 
göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en 
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Uttalanden 
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 2015 och av dess finansiella resultat och kassaflöden 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 2015 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt International Financial Reporting Standards, såsom 
de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för 
moderbolaget och koncernen. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Generic Sweden AB (publ) för år 2015. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, 
och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst har 
vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma 
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi 
har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i 
strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Uttalanden 
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Stockholm den 21 april 2016 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 
 

 
 
Magnus Brändström   

Auktoriserad revisor   
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Styrelse och koncernledning 

 
STYRELSE 

 

Hans Krantz 

Styrelseordförande 

Född: 1957 

Invald: November 2009 

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i LogTrade BarLink AB och i  

HF Förvaltning i Malmö AB. 

Antal aktier: 6 305 410 aktier genom bolag. 
 
Fredrik Svedberg 

Vd och Koncernchef Generic Sweden AB, Styrelseledamot Generic Sweden AB  

Född: 1969 

Invald: November 2009 

Övriga styrelseuppdrag: 

Styrelseledamot i LogTrade Barlink AB, HF Förvaltning i Malmö AB och NESP AB. 

Antal aktier: 6 305 410 aktier genom bolag. 

 
Stefan Widén 

Ledamot 

Född: 1959 

Invald: Maj 2014 

Övriga styrelseuppdrag: 

Styrelseledamot i Rexor AB, Beepsend AB och Swedish Software. 

Antal aktier: 0 aktier  
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Kenth-Åke Jönsson 

Ledamot 

Född: 1951 

Invald: Maj 2009 

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Ravnarp Invest AB, Ryds Båtar AB och 

Medical Clinical Nord Holding AB (publ). Styrelseledamot i Litorina Kapital 2001 AB. 

Antal aktier: 0 aktier 

 
Erik Gabrielson 

Ledamot 

Född: 1962 

Invald: Maj 2010 

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i ECG Vinivest AB, ECG Vignoble AB, Lifco 

AB (publ), Rosengård Invest AB, Storegate AB, Elanders AB (publ), Eldan Recycling AS 

och Redoma Recycling AB samt suppleant i Lamiflex International AB. 

Antal aktier: 0 aktier 
 
 
KONCERNLEDNING 

 
Fredrik Svedberg 

Vd och Koncernchef Generic Sweden AB  

Född: 1969 

Antal aktier: 6 305 410 aktier genom bolag 

 

Anders Hansson 

Ekonomichef och CFO 

Född: 1953 

Antal aktier: 0 aktier 

 

Patrick Sakurai 

Vd konsultverksamheten 

Född: 1971 

Antal aktier: 0 aktier 
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Johan Ågren 

Vd i Generic Mobile  

Född: 1969 

Antal aktier: 3 000 aktier 

 

Antalet aktier inkluderar aktier av närstående fysiska eller juridiska personer. Aktier per 31 

december 2015. 

 
 
 
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 10 maj 2016 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 
Hangövägen 18 
131 04 Nacka 
 

Tel: 08-601 38 00 
Fax: 08-716 01 03 

 

ÖREBRO 
Drottninggatan 10–12 
702 10 Örebro 

Tel: 08-601 38 00 
 

MALMÖ 
Jungmansgatan 12 
211 19 Malmö 

Tel: 08-601 38 00 
 

LULEÅ 
Magasinsgatan 10 
973 22 Luleå 

Tel: 08-601 38 00 
 

Minicall  
Kundtjänst 

Tel: 020-31 00 41 
Fax: 020-23 93 93 

 

KARLSKRONA 
Borgmästaregatan 11 
371 35 Karlskrona 
 
Tel: 08-601 38 00 
Fax: 08-716 01 03 
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