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Invigning av nya 
kontoret i maj 2019. 



EDC är en samarbetspartner till företag med behov 
av teknikkompetens. Vi är en engagerad och personlig 
partner som arbetar långsiktigt för att ge lösningar och 
värden som förbättrar lönsamheten hos våra kunder. 

Som kund hos EDC kan du förvänta dig att vi leve-
rerar den kompetens som situationen kräver och att 
resultatet också blir kostnadseffektivt.   

Alla leveranser bygger på en kombination av kompe-
tens nära kunden och från våra kontor i Indien. Kombi - 
nationen av dessa resurser gör att vi på ett effektivt 
sätt kan hjälpa våra kunder att bli bättre på den globala 
marknad de möter sina konkurrenter. 

Allt arbete på EDC bygger på en tydlig arbetsprocess 
med delegerat ansvar. Grunden för detta är att alla 
medarbetare har erfarenhet och förmåga att arbeta 
direkt med våra kunder. Kommunikationen med våra 
kunder är rak och enkel. Kompetensen hos våra med-
arbetare tillsammans med vår företagskultur är en 
framgångsfaktor, varför vi har höga krav vid rekrytering 
och erbjuder en bra miljö att arbeta och utvecklas i.

Det här är EDC
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Kvalitet har högsta prioritet på EDC. Vår syn 
på kvalitet är korrekta och punktliga leve-
ranser som våra kunder är nöjda med. 

För att kunna leverera kvalitativt och kost-
nadseffektivt har vi standardverktyg för  
enkel kommunikation så vi kan säkerställa att 
normer, riktlinjer och kundkrav kan bemötas.

Enkel och rak kommunikation gör att vi kan  
lyssna av våra kunders behov och se till att 
vi möter de krav som ställts på oss. Vi ser 
det som ett gemensamt ansvar för alla på 
EDC att vi levererar i enlighet med vårt åtag-
ande för kvalitet.

Kundfokus på EDC innebär att vi alltid har 
kundens perspektiv i åtanke när beslut fattas. 

Bara genom att lyssna och sätta sig in kund-
ens verksamhet kan vi förstå och leverera 
de värden och resultat som efterfrågas. 

Vi är raka och tydliga i kommunikation med 
kunder vilket gör samarbetet enkelt och 
effektivt.

Kvalitet Kundfokus
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Obegränsad ingenjörskapacitet  
när ni behöver det.

Allt anpassat efter era behov.

www.engineeringdc.com
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https://www.engineeringdc.com/


VD har ordet
Mikael Ceder

Great things in business
are never done by 
one person.
They´re done by 
a team of people.”

     -Steve Jobs

www.engineeringdc.com

2019 var ett bra år för EDC. Vi levererade ett  
positivt resultat, ökade försäljning och produk - 
tion av ingenjörstimmar samt genom förde flera  
nyanställningar. Under hela året hade vi en  
ökad efterfrågan på samtliga affärsområden  
samt fick frågor om att erbjuda mer. Vi fick nya 
kunder dels via referenser från nöjda kunder, 
dels genom de marknadsaktiviteter som  
genomfördes under året. Parallellt med att 
fortsatt göra kunder mycket nöjda, är den digi - 
tala närvaron viktig för att komma i kontakt 
med fler kunder.

Första veckan i maj invigde vi vårt nya kontor i  
Faridabad, New Delhi. Där har vi nu en modern  
och attraktiv arbetsplats som utgör en trygg 
bas för fortsatt expansion. Kontoret ligger i ett 
attraktivt område där vi har försäkrat oss om 
kontorsyta för att snabbt kunna expandera 
utan att behöva lägga tid på flytt och riskera  
förlust av kompetent personal. Det skapar  

betydande fördelar, då det ger förmåga att 
möta de kunder som på kort tid vill ställa om 
för högre flexibilitet och kostnadseffektivitet. 

Under året har vi förstärkt strukturer i orga - 
nisationen för att på ett mer effektivt sätt styra  
och mäta det som vi gör. Vi har utveck lat  
ett nytt systemstöd för uppföljning samt haft  
upprepade utbildningar med fokus på kvalitet,  
kommunikation och kultur. Beslut tas nära kund - 
erna, varför framgången bygger på komp e tens 
och kommunikation där varje kompe tensgrupp 
måste ha förmåga att lyssna in och möta 
kundernas behov. 

Vi känner att vi står mycket stadigt och är  
redo för att ta nästa kliv när 2020 börjar. Vi vill  
stärka organisationen i Sverige med ytterligare  
kapacitet att möta och leda kunder så de kan  
bli effektivt avlastade. Nästa steg är att bygga 
säljorganisationen i Sverige.

”
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Affärsområden
EDCs verksamhet är organiserad i fyra affärsområden. Varje affärsområde har en 
specialistkompetens för en viss typ av kundbehov. Lösningarna tas fram i nära  
samarbete med kunden, enskilt inom varje affärsområde men också i samarbete 
mellan affärsområdena. Alltid med slutanvändarfokus.

Industri Energi

Bygg och fastighet Infrastruktur
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Industri
Vi erbjuder tekniska lösningar och en process för våra kunder att på ett kostnads- och  
tidseffektivt sätt leve rera i projekt eller ta fram nya produkter. Alla våra industrikonsulter  
har mångårig erfarenhet av att leverera resultat i en utvecklingsmiljö och kan bidra med  
ökad innovation. Vi arbetar i flera branscher såsom gruvnäringen, fordon, stål- och  
verkstadsindustri. Vi har vana att leverera som en del av en större grupp eller gå in och ta 
ansvar för en leverans eller en funktion. 

Oavsett leverans genomsyras arbetet av ett genuint engagemang, starka kundrelationer och 
långsiktighet i allt vi gör.

Energi
Vi erbjuder tekniska lösningar till företag verksamma i energiförsörjningskedjan. Målet för  
alla är en drift säker, kostnadseffektiv och hållbar energiproduktion. Projekten är varierade  
och EDC kan stötta delar i hela kedjan. Vi projekterar, konstruerar, dimensione rar och kan ta 
fram lösningar.

Bygg och fastighet
EDC arbetar med olika typer av byggprojekt, BIM, hus-byggnadsprojektering, prefab  
konstruktioner och stål-konstruktioner. Det kan till exempel vara frågan om ombyggnation  
eller nyproduktion av fastigheter, där uppdraget varierar från huvudkonstruktörs ansvar  
till temporärt stöd för fastighetsbolag, entreprenörer, arkitekter eller andra företag. 

Vi säkerställer leverans och kostnadseffektivitet för varje projekt genom att sätta samman 
team.

Infrastruktur
Framtidens samhälle växer fram och det sker en kontinuerlig förbättring och utbyggnad av 
våra transportlösningar. Parallellt med detta ökar kraven på att skapa hållbara, säkra och 
kostnadseffektiva lösningar. EDC har kvalificerad kunskap och erfarenhet att stötta många 
av de ingenjörsbehov som uppstår och just på det säkra och kostnadseffektiva sätt som 
efterfrågas. Ett exempel är när vi levererar BIM modeller och visualisering i tidiga skeden av 
projekt.
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Inbromsningen i ekonomin fortsätter och den senaste  
högkonjunkturen ligger nu definitivt bakom oss. Vi går  
mot lågkonjunktur och totalt sett spås en fortsatt av-
mattning under 2020. Dämpade investeringar är ett 
viktigt skäl till den förväntade lägre tillväxten, där bland 
annat minskade bruttoinvesteringarna i bostads-
produktionen kommer märkas. Det går dock att finna 
motvikter i form av ökade anläggningsinvesteringar och 
där mer specifikt inom infrastruktur. Sammantaget kan 
vi dock förvänta ett svagt konjunkturläge inför 2020. 

Trots de dystra konjunkturprognoserna är förväntan 
på EDC allt annat än modest, vi tror att kommande 
konjunkturnedgång samt ökade infrastrukturinveste-
ringar kommer driva efterfrågan på våra tjänster. 

När konjunkturen och efterfrågan sviker måste kost-
naderna anpassas, vilket leder till uppsägningar och 
kompetensväxling med förväntan om en ny lägre 
kostnadsstruktur och ökad flexibilitet. Det sistnämnda 
är precis det som EDC erbjuder. 

EDC kan tillföra den flexibilitet och kostnadsstruktur 
som många av företagen kommer söka för att kunna 
bibehålla sin konkurrenskraft. Sedan flytten i våras 
till nya lokaler står vi redo att möta nya parters och 
kan erbjuda en färdig lösning på den trygga och 
flexibla kompetensförsörjning som många av före-
tagen kommer efterfråga. Vi är en attraktiv och flexibel 
lösning som blir en förlängning av den existerande 
organisationen. Via en gemensam virtuell arbetsplats 
kommer en del av behoven löpande tillgodoses. Före-
tagen får tillgång till den mängd kompetens de behöver  
och ännu bättre nyttjande på sina anställda. EDC  
säkerställer att precis rätt kompetens finns tillhands, 
är tränad och har vanan att arbeta på distans. 

Vi kan erbjuda en snabb uppstart i kontrast till den 
långa tid som annars krävs för att flytta verksamhet 
utomlands. Vi står redo med kompetent arbetskraft 
som kan anpassas utifrån behov och erbjudas i den 
omfattning som önskas och dessutom till konkurrens-
kraftiga nivåer.

EDC – en partner i ovissa tider
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Styrelsen och verkställande direktören för EDC Engineering Design Center AB får härmed avge årsredovisning 
och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019.
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse
 
Information om verksamheten
EDC Engineering Design Center erbjuder konstruktion och CAD-tjänster till kunder i ett antal industrisegment. 
Vår tekniska kompetens och leveransmodell gör att vi kan förse våra kunder med kostnadsfördelar och kvali-
tetssäkring.

Företaget har sitt säte i SIGTUNA.

Koncernen
Koncernen levererar konstruktionstjänster och CAD-tjänster.

Ägarförhållanden
Bolaget ägs till 75% av M Industrial invest (556651-0672) med säte i Sigtuna samt till 25% av Mikael Ceder.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker  
och osäkerhetsfaktorer
Koncernen har förstärkt sin leveranskapacitet och utökat tjänsteutbudet till att även omfatta Software development.  
Fortsatt etablering av konceptet och tjänster till marknaden. För kommande året förväntas en måttlig tillväxt till 
följd av Covid-19.

Finansiella risker
Valutarisker och Prisrisker
Moderbolagets fakturering sker främst i SEK medan inköp görs från dotterföretaget i USD. En volatil valuta 
medför en viss valutarisk. Ingen valutasäkring sker.

Kreditrisker/Motpartsrisker
För kundfordringar där eventuella risker kan uppstå, avkrävs kunden förskottsbetalningar. Bolagen har en 
historik av mycket små kundförluster. Kunderna är i första hand kommuner och stora privata aktörer i form av 
byggbolag eller fastighetsbolag. 
 
Likviditetsrisker
Bolag har en grundläggande lönsamhet och god finansiering med låg eller ingen finansiell skuldsättning.

Ränterisker
Bolagets utsätts inte för ränterisker som kan få någon särskild betydelse för det ekonomiska resultatet.
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Flerårsöversikt (tkr) 

Koncernen 2019 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 10 141 8 868 6 428 4 245 3 565
Resultat efter finansiella poster 447 -86 -102 196 65
Soliditet (%) 56,0 47,2 79,3 77,3 81,6
      
Moderbolaget 2019 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 10 261 8 868 6 428 4 245 3 565
Resultat efter finansiella poster 167,0 41 31 51 37
Soliditet (%) 65,2 57,5 79,3 70,4 81,6

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändring av eget kapital 

Koncernen
Aktie- 

kapital
Utveck-

lingsfond
Balanse rade 

vinstmedel
Omräknings - 

differens
Årets  

resultat Summa
Belopp vid årets ingång 100 000 550 000 1 285 980 -31 433 4  725 1 909 272
Förändring av  
utvecklingsfond -110 000 110 000 0
Disp. Föregående  
års resultat 4 725 -4 725 0
Årets omräkningsdifferens 655 29 306 29 961
Årets resultat 311 713 311 713
Belopp vid årets utgång 100 000 440 000 1 401 360 -2 127 311 713 2 250 946
      

Moderbolaget
Aktie- 

kapital
Utveck-

lingsfond
Balanse rade 

vinstmedel
Omräknings - 

differens
Årets  

resultat Summa
Belopp vid årets ingång 100 000 550 000 1 652 933 26 921 2 329 854
Förändring av  
utvecklingsfond -100 000 110 000 0
Disp. Föregående  
års resultat 26 921 -26 921 0
Årets resultat 127 404 127 404
Belopp vid årets utgång 100 000 440 000 1 789 854 127 404 2 457 258

Antal aktier och kvotvärde 
Moderbolaget 
EDC Engineering Design Center AB 

Antal aktier Kvotvärde
Antal A-Aktier 1 000 100

1 000

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinst-
medel (kronor):

balanserad vinst 1 789 854
årets vinst 127 404

1 917 258
disponeras så att 
i ny räkning överföres 1 917 258

1 917 258
Koncernens och moderbolagets resultat och ställning 
i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balans-
räkningar samt kassaflödesanalyser med tilläggs-
upplysningar.
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Resultaträkning, Koncernen 

Not
2019-01-01 
2019-12-31

2018-01-01 
2018-12-31

Nettoomsättning 10 140 615 8 868 023

Aktiverat arbete för egen räkning 0 550 000

Kostnad sålda varor -4 850 144 -3 759 884

Bruttoresultat 5 290 471 5 658 139
   

Försäljningskostnader -2 357 958 -2 811 566

Administrationskostnader -2 483 281 -2 925 764

Rörelseresultat 2 449 232 -79 191
   

Resultat från finansiella poster   

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 785 -7 680

 

Resultat efter finansiella poster 447 447 -86 871
   
Resultat före skatt 447 447 -86 871

Skatt på årets resultat -116 251 -14 693

Uppskuten skatt -19 483 106 289

Årets resultat 311 713 4 725
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Balansräkning, Koncernen 

TILLGÅNGAR Not 2019-12-31 2018-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och  
liknande arbeten   3 499 000 779 008

  499 000 779 008
Materiella anläggningstillgångar   

Förbättringsutgifter på annans fastighet 4 201 503 225 826

Inventarier, verktyg och installationer 5 408 597 419 557

  610 100 645 383

Finansiella anläggningstillgångar
Depositioner 276 372 0

Summa anläggningstillgångar  1 385 472 1 424 391
    

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  692 477 1 553 763

Övriga fordringar  586 272 552 885

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  233 980 41 308

  1 512 729 2 147 956
    

Kassa och bank  1 123 040 471 184

Summa omsättningstillgångar  2 635 769 2 619 140
    
SUMMA TILLGÅNGAR  4 021 241 4 043 531
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Balansräkning, Koncernen 

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2019-12-31 2018-12-31
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital  100 000 100 000

Utvecklingsfond  440 000 550 000

 540 000 650 000
    

Fritt eget kapital    

Balanserade vinstmedel  1 401 360 1 285 980

Omräkningsdifferenser -2 128 -31 433

Årets resultat 311 713 4 725

1 710 945 1 259 272
    
Summa eget kapital  2 250 945 1 909 272

   

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit 7,8 0 500 000

Avsättnignar
Uppskjuten skatt 42 020 0

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  117 325 63 636

Aktuella skatteskulder  82 972 55 472

Övriga skulder  600 685 841 834

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  927 294 673 317

  1 728 276 1 634 259
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  4 021 241 4 043 531

Ställda säkerheter: 500 000 500 000
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Kassaflödesanalys, Koncernen 

Not 2019-12-31 2018-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 447 447 -86 871

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m

Avskrivningar 483 804 603 571

Förändring avsättningar 42 020 0

Omräkningsdifferenser 3 409 -22 971

Uppskjuten skatt 0 106 289

Betald inkomstskatt -108 237 -68 359

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital 868 443 531 659

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-) / Minskning(+) av rörelsefordringar 635 227 -578 397

Ökning(+) / Minskning(-) av rörelseskulder 66 517 631 908

701 744 53 511

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 570 187 585 170

Investeringsverksamheten 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 -550 000

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -141 959 -122 855

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -276 372 0

-418 331 -672 855

Finansieringsverksamheten
Lån från kreditgivare 0 200 000

Amortering -500 000 0

-500 000 200 000

Årets kassaflöde 651 856 112 315

Likvida medel vid årets början 471 184 358 869

Likvida medel vid årets slut 1 123 040 471 184
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Resultaträkning, Moderbolaget 

Not
2019-01-01 
2019-12-31

2018-01-01 
2018-12-31

Nettoomsättning 10 260 741 8 868 023

Aktiverat arbete för egen räkning 0 550 000

Kostnad sålda varor -7 508 039 -5 179 036

Bruttoresultat 2 752 702 4 238 987
   

Försäljningskostnader -1 411 066 -2 811 566

Administrationskostnader -1 173 909 -1 384 801

 -2 584 975 -4 196 367

Rörelseresultat 2 167 727 42 620
   

Resultat från finansiella poster   

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -714 -1 006

  -714 -1 006

Resultat efter finansiella poster  167 013 41 614
    

Resultat före skatt  167 013 41 614
    

Skatt på årets resultat -39 609 -14 693

Årets resultat  127 404 26 921
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Balansräkning, Moderbolaget 

TILLGÅNGAR Not 2019-12-31 2018-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och  
liknande arbeten   3 499 000 779 008

  499 000 779 008
Finansiella anläggningstillgångar   

Andelar i koncernföretag 6 1 290 948 1 290 948

1 290 948 1 290 948

Summa anläggningstillgångar  1 789 948 2 069 956
    

Omsättningstillgångar    

    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  331 082 1 553 763

Fordringar hos koncernföretag 486 440 0

Övriga fordringar  0 3 000

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  90 244 41 308

  907 766 1 598 071
    
Kassa och bank  1 070 888 380 201

Summa omsättningstillgångar  1 978 654 1 978 272
    
SUMMA TILLGÅNGAR  3 768 602 4 048 228
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Balansräkning, Moderbolaget 

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2019-12-31 2018-12-31
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital  100 000 100 000

Fond för utvecklingsutgifter  440 000 550 000

 540 000 650 000
    

Fritt eget kapital    

Balanserade vinstmedel  1 789 854 1 652 934

Årets resultat 127 404 26 920

1 917 258 1 679 854
    
Summa eget kapital  2 457 258 2 329 854

   

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit 7,8 0 500 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  22 288 63 636

Skulder till koncernföretag 249 166 122 454

Aktuella skatteskulder 55 419 33 482

Övriga skulder 518 241 667 089

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  466 230 331 713

  1 311 344 1 218 374
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  3 768 602 4 048 228

Ställda säkerheter: 500 000 500 000
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är 
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 
BFNAR 2012:1.

Fordringar och skulder i utländsk valuta har  
värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och 
kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder 
redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och 
kursförluster på finansiella fordringar och skulder 
redovisas som finansiella poster. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till  
anskaffningsvärden där inget annat anges.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört 
med föregående år.
 
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i 
den omfattning det är sannolikt att de ekomomiska 
fördelarna kommer att tillgodogörasa bolaget och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar
Företaget redovisar internt upparbetade immaeriella  
anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det  
innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet  
av en internt upparbetad immateriell anlägg nings-
tillgång aktiveras och skrivs av under tilllgångens 
beräknade nyttjandeperiod, under förutsättningarna 
att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.

Utgifter för utvecklingsarbeten har aktiverats i balans - 
räkningen som Balanserade utgifter för utvecklings-
arbeten. Avskrivning har påbörjats i takt med att  
produkten/tjänsten är klar för kommersiell försäljning.

Från och med 2016 redovisas tillkommande akti-
verade kostander som Fond för utvecklingsutgifter,
som bundet eget kapital.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjande - 
perioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande  
avskrivningsprocent tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar Koncern
Balanserade utgifter för forsknings-  
och utvecklingsarbeten: 5 år
Förbättringsutgifter på annans fastighet 15 år

Materiella anläggningstillgångar Koncern
Inventarier m.m. 3 - 15 år

Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl 
finansiella som operationella, som operationella  
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas 
som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Koncernredovisning
Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvs-
metoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters  
identifierbara tillgångar och skulder redovisas till 
marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. 
Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det 
beräknade marknadsvärdet av de förväntade netto-
tillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas 
skillnaden som goodwill.

Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transak-
tioner mellan koncernföretag liksom orealiserade 
vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster 
elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar 
ett nedskrivningsbehov.

Förändring av internvinst under räkenskapsåret har 
elimineras i koncernresultaträkningen.
 
Redovisningsprinciper för enskilda balansposter
Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffnings-
värde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts 
för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella 
kapital tillskott läggs till anskaffningsvärdet när de 
uppkommer.

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Placeringar i värdepapper som är anskaffade med 
avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina 
anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedöm-
ning om eventuellt nedskrivningsbehov.
 
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas  
som omsättningstillgångar till det belopp som 
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt 
bedömda osäkra fordringar.

Nedskrivningsprövning av finansiella  
anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer 
på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella  
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värde - 
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nedgången bedöms vara bestående och prövas 
individuellt. 

Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten 
skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget 
kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i 
eget kapital.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande  
räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskaps-
års inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell 
skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per 
balansdagen.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida 
räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redo-
visning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt 
denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och 
uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader 
som uppstår mellan bokförda respektive skatte-
mässiga värden för tillgångar och skulder samt för 
övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot  
uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas  
med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas 
utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter 
av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i  
den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten 
skattefordran redovisas som finansiell anläggnings-
tillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskotts-
avdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag  

redovisas i den omfattning det är sannolikt att  
avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga 
överskott.

På grund av sambandet mellan redovisning och 
beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatte - 
skulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av 
ersättningar som företaget lämnar till de anställda. 
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, 
betald semester, betald frånvaro, bonus och ersätt-
ning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga 
ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då 
det finns en legal eller informell förpliktelse att betala 
ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och 
en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
 
Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som 
bokslutsdispositioner.
 
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, 
sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men 
före skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade 
reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent 
av balansomslutning.

Not 2 Anställda och personalkostnader

2019-12-31 2018-12-31
Medelantalet anställda i koncernen 25 20

Medelantalet anställda i moderbolaget 3 3
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Not 3 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande uppdrag (Koncern och moderbolag)

2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 596 044 1 046 044

Upparbetning 0 550 000

Utgåeden ackumulerade anskaffningsvärden 1 596 044 1 596 044

Ingående avskrivningar -817 036 -607 827

Årets avskrivningar -280 008 -209 209

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 097 044 -817 036

Utgående redovisat värde 499 000 779 008

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet (Koncern)

2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden 384 240 387 786

Inköp 19 284 0

Omräkningsdifferens 14 166 -3 546

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 417 690 384 240

Ingående avskrivningar -158 414 -120 965

Omklassificering -6 849 0

Årets avskrivningar -45 446 -38 556

Omräkningsdifferens -5 478 1 107

Utgående ackumulerade avskrivningar -216 187 -158 414

Utgående redovisat värde 201 503 225 826

Not 5 Inventarier (Koncern)

2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 389 153 1 277 983

Inköp 122 675 122 856

Omräkningsdifferens 51 215 -11 686

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 563 043 1 389 153

Ingående avskrivningar -969 596 -619 454

Omklassificering 6 850 0

Årets avskrivningar -158 350 -355 806

Omräkningsdifferens -33 350 5 664

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 154 446 -969 596

Utgående redovisat värde 408 597 419 557



23   ÅRESREDOVISNING 2019

Not 6 Andelar i koncernföretag (Moderbolaget)

2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 290 948 1 290 948

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 290 948 1 290 948
 

Utgående redovisat värde 1 290 948 1 290 948

Not 7 Checkräkningskredit (Moderbolaget)

2019-12-31 2018-12-31
Beviljad kredit 500 000 500 000

Utnyttjad kredit 0 119 799

Not 8 Ställda säkerheter 

För egna skulder och avsättningar 2019-12-31 2018-12-31
Företagsinteckningar 500 000 500 000

500 000 500 000

Not 9 Koncernuppgifter 

Företaget ägs till 75% av M Industrial Invest, org nr 556651-6075 med säte i Sigtuna. Moderföretaget
upprättar koncernredovisning i vilken denna koncern ingår.

Sigtuna 2020-05-07      
        
  

      
Daniel Martinwall Mikael Ceder  
Ordförande Verkställande direktör  

      
       
Vår revisionsberättelse har lämnats 2020-05-08      
       
       
       
Jihmmy Ingvarsson      
Auktoriserad revisor      
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