
1   ÅRESREDOVISNING 2021

ÅRSREDOVISNING 
2021

En partner för teknik och 
utveckling. Vår kompetens 
och kapacitet, er trygghet.

”



2   ÅRESREDOVISNING 2021

Innehåll 
Det här är EDC ............................... 3

VD har ordet ................................... 6

Affärsområden ................................ 8

Vår leveransmodell skapar  
trygghet och stabilitet .................... 10

Förvaltningsberättelse ...................11

Koncernens resultat- och  
balansräkning ............................... 13

Kassaflödesanalys, Koncernen .... 16 

Moderbolagets resultat- och  
balansräkning ............................... 17

Noter ............................................. 20

Revisionsberättelse ...................... 24

Grafisk design: ClearDesign.se
Tryck: Tryckerigruppen AB
Bilder: EDC, Pexels, PxHere, Shutterstock

https://www.cleardesign.se


3   ÅRESREDOVISNING 2021



EDC är en samarbetspartner till företag med behov av  
teknikkompetens. Vi har kompetenta och kommunika-
tiva ingenjörer i flera olika teknikområden redo att möta  
och samarbeta med kunder. 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 ett snabbt och  
engagerat bemötande. Vi vill stötta utvecklingen av ert  
företag och leverera den kompetens som situationen 
kräver och säkra att resultatet även blir kostnads-
effektivt. 

Alla leveranser bygger på en kombination av kompetens 
nära kunden och från våra kontor i Indien. Kombina-
tionen av dessa resurser gör att vi på ett effektivt sätt 
kan hjälpa våra kunder att bli bättre på den globala 
marknaden där de möter sina konkurrenter. Allt arbete  
på EDC bygger på en tydlig arbetsprocess med dele-
gerat ansvar. Grunden för detta är att alla medarbetare  
har erfarenhet och förmåga att arbeta på distans i  
direkta samtal och möten med våra kunder. Kommu-
nikationen med våra kunder är rak och enkel. Kompe-
tensen hos våra medarbetare 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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Försäljningsutveckling, TSEK
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Kvalitet har högsta  
prioritet på EDC
Vår syn på kvalitet är korrekta och punktliga leveranser 
som våra kunder är nöjda med.

För att kunna leverera kvalitativt och kostnadseffektivt 
har vi standardverktyg för enkel kommunikation så 
vi kan säkerställa att normer, riktlinjer och kundkrav 
bemöts.

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 åtagande för kvalitet.

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

Bara genom att lyssna och sätta sig in kundens verk-
samhet kan vi förstå och leverera de värden och  
resultat som efterfrågas.

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

Kommunikation
Kommunikation är nyckeln till allt vi gör. Oavsett hur 
kompetenta våra ingenjörer är, spelar det ingen roll 
om vi inte lätt kan förstå och samarbeta med våra 
kunder på ett effektivt sätt. För EDC är god kommu-
nikation en kombination av att lyssna och proaktivt 
vägleda kunder i samarbetet, det skall alltid vara lätt 
att arbeta med EDC. Vi vet att det är förmågan att 
samarbeta och kommunicera som bestämmer om vi 
uppnår korrekt kvalitet, tid- och kostnadseffektivitet 
för våra kunder.
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VD har ordet
Mikael Ceder

Liksom övriga samhället har vi påverkats av 
Covid-19. Ökat arbete på distans har upplyst  
och utbildat marknaden om den digitala tek-
niken som hjälper vår affär och affärsmodell. 
Under de två senaste åren har de flesta före-
tag ställt om och skapat nya rutiner för sina 
verksamheter. Efterfrågan på digitala lösningar  
ökar tillsammans med decentraliserade arbets-
sätt som kan säkra att produktion, utveckling 
och leveranser kan fortgå. EDC är väl positio-
nerat som en långsiktig partner för kompetens- 
och kapacitetsförsörjning, speciellt när allt fler 
ser enkelheten i kommunikationen.

EDC har med vår affärsmodell under snart 10 år  
utvecklat en leveransförmåga för de tjänster 
våra kunder söker. Vi har de digitala verktygen,
erfarenheten och kompetensen att på distans 
leverera tekniska tjänster som tidigare utför-
des av lokala konsulter på plats. Nu börjar det 
blir mer normalt att leverera på distans. Allt 
oftare ställs vi inför frågan: ”Vad är det som 
inte kan levereras på distans?”

Ökad lönsamhet och tillväxt
Omsättningen för helåret uppgick till 11,6 mil-
joner kronor, vilket var en ökning med 32 % 
mot 2020. Resultatet före skatt förbättrades 
till 1,66 mkr och motsvarar 14,7 % av omsätt-
ningen. Det är ett fantastiskt bra år för oss 
och över våra förväntningar.

Efterfrågan och aktiviteten på EDCs tjänster 
har successivt ökat under året och vi inves-
terar nu för fortsatt tillväxt genom att bygga 
struktur och leveransförmåga för vår växande 
marknad. All vår tillväxt är organisk och vi 
fortsätter att utveckla våra tjänster till våra 
etablerade kunder samtidigt som vi löpande 
tar nya kontakter. Vår huvudmarknad under 
året var Sverige men vi har också etablerat 
viktiga samarbeten med kunder i Norge. 

Ett viktigt steg för vår 
kommande tillväxt är 
vår nya partnermodell 
som sjösattes under 
året. Vi har utvecklat den för de personer som 
både vill skapa sitt egna företag men ändå 
vara ansluten och dra nytta av tillhörigheten 
till ett större företag, starkt varumärke, och 
våra duktiga kompetenser och kapaciteter.
 

Regionbolag – EDC ska  
finnas där det händer
Rubrikerna om de enorma investeringarna 
i ett flertal branscher i Norrbotten har avlöst 
varandra under året. Över 1 000 miljarder 
kronor ska investeras i norra Sverige där nya  
marknader är på väg att ta form i spåren 
av klimatkrisen. Vi har LKAB, Northvolt, H2 
Green Steel, SSAB/Hybrit, och FaceBook 
för att nämna några av företagen. Planerna 
överskrider mycket som har gjorts i modern 
historia och kommer kräva enorma mängder 
ingenjörstimmar. Investeringarna kommer att 
fortgå under decennier framöver.

För att bättre möta och hjälpa till med ingen-
jörskapaciteten som behövs i Norrbotten har  
vi beslutat att etablerat ett regionbolag i Luleå.  
Regionbolaget etablerades i syfte att serva våra 
kunder med lokalt anställda som hjälper till där 
det finns behov av många ingenjörstimmar som 
kan utföras på distans. På det sättet kommer vi  
kunna försörja regionen med stor kapacitet och 
hög kompetens genom få lokala individer och 
det är precis vad som behövs i den regionen.

Under 2021 rekryterades den första personen i 
Luleå och EDC öppnar sitt regionkontor under 
andra halvåret 2022.
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En partner för teknik, 
konstruktion och utveckling.

Vår kompetens och  
kapacitet, er trygghet.



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.

ÅRESREDOVISNING 2021

Industri
Vi erbjuder tekniska lösningar och en process 
för våra kunder att på ett kostnads- och tids-
effektivt sätt leverera 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 verkstads-
industri. 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 verk - 
samma i energiförsörjningskedjan. Målet för 
alla är en driftsäker, kostnadseffektiv och håll - 
bar energiproduktion. Projekten är varierade  
och EDC kan stötta delar i hela kedjan. Vi 
projek terar, konstruerar, dimensionerar och 
kan ta fram lösningar.
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Bygg och fastighet
EDC arbetar med olika typer av byggprojekt, 
BIM, hus-byggnadsprojektering, prefab kon - 
struk tioner och stål-konstruktioner. Det kan 
till exempel vara frågan om ombyggnation  
eller nyproduktion av fastigheter, där upp-
draget varierar från huvudkonstruktörs  
ansvar till temporärt stöd för fastighetsbolag,  
entreprenörer, arkitekter eller andra företag. 

Vi säkerställer leverans och kostnads-
effektivitet 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 kvali-
ficerad 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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Vår leveransmodell skapar  
trygghet och stabilitet

A partner for  
long-term business
results.

”

2021 var 9:e året för EDC. Det är en resa som bolaget 
startade 2013 och inleddes med en övertygelse om att  
svensk och europeisk industri kommer ha ett tillta-
gande stort behov av ingenjörstjänster utförda utanför 
Europa. Parallellt med insikten om ingenjörsbehovet 
har vi haft en beslutsamhet i att skapa ett kunskaps-
företag som levererar tjänster som är minst lika bra 
som de som erbjuds i Sverige när det gäller kompe-
tens och kapacitet.

Som kunskapsföretag är det kunderna som genom sin 
efterfrågan visar oss vilka tjänster som behövs, var-
efter vi kontinuerligt rekryterar efterfrågade resurser 
baserat på kompetens och kunskap. 

Vi ser att många av våra kunder bygger långa rela-
tioner med EDC och att både volym och antalet efter-
frågade tjänster ökar med tiden, vi hör allt oftare att 
”EDC står för trygghet och stabilitet för våra leveranser 
till våra kunder”. Vår leveransmodell blir som en garanti 
då vi alltid har en säkrad kapacitet och kompetens 
för dem, oavsett vad som händer i deras eget bolag. 
För kunder som har haft betydande variationer i sin 
beläggning har vi varit en stor trygghet då vi snabbt 
kan anpassa oss till exempelvis stora volymökningar, 
något som annars är svårt att möjliggöra i Sverige.

Vi lägger stor vikt vid träning, utbildning samt vissa 
gemensamma värderingar för våra medarbetare. Det 
tillsammans med att merparten av personalstyrkan 
från New Delhi har varit på plats och arbetat i Sverige 

gör att vi kan kvalitetssäkra och skapa trygghet och 
stabilitet.

Med facit i hand kan vi konstatera att vårt fokus på 
kvalitet och kompetens har medfört att det tagit längre 
tid att att bygga den struktur och plattform vi har idag. 
Det skulle säkerligen ha gått att göra snabbare, men 
stabilitet och långsiktighet har varit ledstjärnan och nu 
är affärsmodellen på plats och vi kan på ett systema-
tiskt sätt skala upp EDC för att möta alla de framtida 
kunder som önskar våra tjänster.

Våra kunder kommer kunna vinna marknad i en tid 
när vissa kompetenser blir en bristvara och det finns 
stora projekt som måste levereras i tid. Med EDC som 
partner hoppas vi att våra kunder kan bli mer efter-
frågade. Vår tillgänglighet och anpassningsförmåga 
gör det enkelt för kunder att ta hjälp varför vi tror vår 
modell kommer fortsätta öka i attraktivitet. Vi ser en 
trend att allt fler företag söker just den trygghet och 
stabilitet som vår leveransmodell erbjuder.
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EDC Engineering Design Center AB, Org.nr. 556906-2820

Styrelsen och verkställande direktören för EDC Engineering Design Center AB får härmed avge årsredovisning 
och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021.
 
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 industri segment.  
Vår tekniska kompetens och leveransmodell gör att vi kan förse våra kunder med kostnadsfördelar och kvalitets-
säkring.

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
De rationaliseringsprogram som genomfördes under 2020 medförde att bolaget trots en turbulent omvärld  
lyckats väl med att bibehålla lönsamheten under 2021 och satsa för framtiden. Under året etablerades  
EDC Norr AB, en plattform för expansion i norra Sverige.

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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EDC Engineering Design Center AB, Org.nr. 556906-2820

Flerårsöversikt (tkr) 

Koncernen 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 11 568 8 736 10 141 8 868 6 428
Resultat efter finansiella poster 1 657 365 447 -86 -102
Soliditet (%) 56,6 46,5 56,0 47,2 79,3
      
Moderbolaget 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 11 447 8 743 10 261 8 868 6 428
Resultat efter finansiella poster 1 382 151 167 41 31
Soliditet (%) 64,6 55,3 65,2 57,5 79,3

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändring av eget kapital 

Koncernen Aktie kapital
Annat eget kapi tal  

inklusive årets resultat Summa
Belopp vid årets ingång 100 000 2 224 801 2 324 801
Årets omräkningsdifferens 112 350 112 350
Årets resultat 1 300 245 1 300 245
Belopp vid årets utgång 100 000 3 637 396 3 737 396

Moderbolaget Aktie kapital
Balanse rade 

vinstmedel
Årets  

resultat Summa
Belopp vid årets ingång 100 000 2 357 258 117 389 2 574 647
Disp. Föregående års resultat 117 389 -117 389 0
Årets resultat 1 092 208 1 092 208
Belopp vid årets utgång 100 000 2 474 647 1 092 208 3 666 855

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 2 100 000 kronor (2 100 000) kronor.

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 2 474 647
årets vinst 1 092 208

3 566 855
disponeras så att 
i ny räkning överföres 3 566 855

3 566 855
Koncernens och moderbolagets resultat och ställning 
i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balans-
räkningar samt kassaflödesanalyser med tilläggs-
upplysningar.
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EDC Engineering Design Center AB, Org.nr. 556906-2820

Resultaträkning, Koncernen 

Not
2021-01-01 
2021-12-31

2020-01-01 
2020-12-31

Nettoomsättning 11 567 626 8 735 650

Kostnad sålda varor -6 055 290 -4 733 448

Bruttoresultat 5 512 336 4 002 202
   

Försäljningskostnader -1 696 461 -1 820 441

Administrationskostnader -2 141 004 -1 816 869

Rörelseresultat 2 1 674 871 364 892
   

Resultat från finansiella poster   

Räntekostnader och liknande resultatposter -18 055 -109

 

Resultat efter finansiella poster 1 656 816 364 783
   
Resultat före skatt 1 656 816 364 783

Skatt på årets resultat -433 148 -86 497

Uppskuten skatt 76 577 5 674

Årets resultat 1 300 245 283 960
Hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 276 665 283 960

Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 23 580 0
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EDC Engineering Design Center AB, Org.nr. 556906-2820

Balansräkning, Koncernen 

TILLGÅNGAR Not 2021-12-31 2020-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och  
liknande arbeten   3 0 0

  0 0
Materiella anläggningstillgångar    

Förbättringsutgifter på annans fastighet 4 99 972 130 836

Inventarier, verktyg och installationer 5 431 238 231 074

  531 210 361 910

Finansiella anläggningstillgångar
Ägarintressen i andra företag 2 500 2 500

Depositioner 253 663 233 062

256 163 235 562

Summa anläggningstillgångar  787 373 597 472
    

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  1 426 010 1 213 894

Övriga fordringar  907 126 664 340

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  20 878 60 979

  2 354 014 1 939 213
    

Kassa och bank 7,8 3 501 249 2 465 080

Summa omsättningstillgångar  5 855 263 4 404 293
    
SUMMA TILLGÅNGAR  6 642 636 5 001 765
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EDC Engineering Design Center AB, Org.nr. 556906-2820

Balansräkning, Koncernen 

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2021-12-31 2020-12-31
Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Aktiekapital  100 000 100 000

Annat eget kapital inklusive årets resultat  3 367 956 2 224 801

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare  3 467 956 2 324 801
    

Innehav utan bestämmande inflytande
Innehav utan bestämmande inflytande 269 441 0

Summa eget kapital  3 737 397 2 324 801
   

Avsättnignar
Uppskjuten skatt 0 36 346

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  606 487 414 888

Aktuella skatteskulder  430 945 277 760

Övriga skulder  1 172 266 1 568 032

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  695 541 379 938

  2 905 239 2 640 618
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  6 642 636 5 001 765
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EDC Engineering Design Center AB, Org.nr. 556906-2820

Kassaflödesanalys, Koncernen 

Not 2021-12-31 2020-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 1 656 816 364 783

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m

Ned- och avskrivningar 240 550 738 236

Förändring avsättningar -36 346 -5 674

Omräkningsdifferenser 71 332 -95 824

Betald inkomstskatt -203 386 113 965

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital 1 728 966 1 115 486

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-) / Minskning(+) av rörelsefordringar -414 801 -426 484

Ökning(+) / Minskning(-) av rörelseskulder 111 436 717 554

-303 365 291 070

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 425 601 1 406 556

Investeringsverksamheten 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -389 432 -62 016

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 -2 500

-389 432 -64 516

Årets kassaflöde 1 036 169 1 342 040

Likvida medel vid årets början 2 465 080 1 123 040

Likvida medel vid årets slut 3 501 249 2 465 080
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EDC Engineering Design Center AB, Org.nr. 556906-2820

Resultaträkning, Moderbolaget 

Not
2021-01-01 
2021-12-31

2020-01-01 
2020-12-31

Nettoomsättning 11 447 489 8 742 893

Kostnad sålda varor -7 701 537 -6 754 681

Bruttoresultat 3 745 952 1 988 212
   

Försäljningskostnader -1 126 782 -880 244

Administrationskostnader -1 218 705 -957 042

 -2 345 487 -1 837 286

Rörelseresultat 2 1 400 465 150 926
   

Resultat från finansiella poster   

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -18 036 -109

  -18 036 -109

Resultat efter finansiella poster  1 382 429 150 817
    

Resultat före skatt  1 382 429 150 817
    

Skatt på årets resultat -290 221 -33 429

Årets resultat  1 092 208 117 388
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EDC Engineering Design Center AB, Org.nr. 556906-2820

Balansräkning, Moderbolaget 

TILLGÅNGAR Not 2021-12-31 2020-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  
och liknande arbeten   3 0 0

  0 0

Finansiella anläggningstillgångar  

Andelar i koncernföretag 6 1 780 207 1 290 949

Ägarintressen i andra företag 2 500 2 500

1 782 707 1 293 449

Summa anläggningstillgångar  1 782 707 1 293 449
    

Omsättningstillgångar    

    

Kortfristiga fordringar  

Kundfordringar  1 089 863 990 827

Fordringar hos koncernföretag 57 297 223 067

Övriga fordringar  44 324 1 560

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  5 940 0

  1 197 424 1 215 454
    
Kassa och bank  7,8 2 698 851 2 150 873

Summa omsättningstillgångar  3 896 275 3 366 327
    
SUMMA TILLGÅNGAR  5 678 982 4 659 776
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Balansräkning, Moderbolaget 

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2021-12-31 2020-12-31
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital  100 000 100 000

 100 000 100 000
    

Fritt eget kapital    

Balanserade vinstmedel  2 474 646 2 357 258

Årets resultat 1 092 208 117 388

3 566 854 2 474 646
    
Summa eget kapital  3 666 854 2 574 646

   

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  122 791 29 820

Skulder till koncernföretag 0 191 650

Aktuella skatteskulder 276 820 64 678

Övriga skulder 755 639 1 499 083

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  856 878 299 899

  2 012 128 2 085 130
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  5 678 982 4 659 776
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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 fram tagandet 
av en internt upparbetad immateriell anläggnings-
tillgång aktiveras och skrivs av under tilllgångens 
beräknade nyttjandeperiod, under förut sättningarna 
att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.

Utgifter för utvecklingsarbeten har aktiverats i  
balansräkningen som Balanserade utgifter för utveck - 
lingsarbeten. Avskrivning har påbörjats i takt med att 
produkten/tjänsten är klar för kommersiell försäljning.

Från och med 2016 redovisas tillkommande aktive-
rade 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 koncernföretag
Andelar i koncernföretag redovisas till anskaffnings-
värde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts 
för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella 
kapitaltillskott 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  
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värdenedgången 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 räkenskapsårs  
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
skatteskulden 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

2021-12-31 2020-12-31
Medelantalet anställda i koncernen 23 21

Medelantalet anställda i moderbolaget 1 2
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Not 3 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande uppdrag (Koncern och moderbolag)

2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 596 044 1 596 044

Upparbetning 0 0

Utgåeden ackumulerade anskaffningsvärden 1 596 044 1 596 044

Ingående avskrivningar -1 596 044 -1 097 044

Årets ned- och avskrivningar 0 -499 000

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 596 044 -1 596 044

Utgående redovisat värde 0 0

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet (Koncern)

2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 352 235 417 690

Inköp 0 0

Omräkningsdifferens 31 135 -65 455

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 383 370 352 235

Ingående avskrivningar -221 399 -216 187

Omklassificering 0 0

Årets avskrivningar -42 429 -39 090

Omräkningsdifferens -19 570 33 878

Utgående ackumulerade avskrivningar -283 398 -221 399

Utgående redovisat värde 99 972 130 836

Not 5 Inventarier, vertyg och installationer (Koncern)

2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 380 118 1 563 043

Inköp 389 432 62 016

Omräkningsdifferens 121 993 -244 941

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 891 543 1 380 118

Ingående avskrivningar -1 149 044 -1 154 446

Årets avskrivningar -209 693 -175 509

Omräkningsdifferens -101 568 180 911

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 460 305 -1 149 044

Utgående redovisat värde 431 238 231 074
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Not 6 Andelar i koncernföretag (Moderbolaget)

2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 290 948 1 290 948

Årets förvärv 489 259 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 780 207 1 290 948
 

Utgående redovisat värde 1 780 207 1 290 948

Not 7 Checkräkningskredit (Moderbolaget)

2021-12-31 2020-12-31
Beviljad kredit 1 000 000 1 000 000

Utnyttjad kredit 0 0

Not 8 Ställda säkerheter 

För egna skulder och avsättningar 2021-12-31 2020-12-31
Företagsinteckningar 1 000 000 1 000 000

1 000 000 1 000 000

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 2022-05-30      
        
  

      
Daniel Martinwall Mikael Ceder  
Ordförande Verkställande direktör  

      
       
Vår revisionsberättelse har lämnats 2022-05-31      
       
       
       
Jihmmy Ingvarsson      
Auktoriserad revisor      
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Revisionsberättelse
 
Till bolagsstämman i EDC Engineering Design Center AB
Org.nr 556906-2820
 
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för EDC Engineering Design Center AB för
räkenskapsåret 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den
2021-12-31 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och
koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna
kontrollen som vi identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för EDC Engineering Design Center AB för räkenskapsåret 2021 samt av förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
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dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att
inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information
eller åsidosättande av intern kontroll.

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

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

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

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

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

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna
kontrollen som vi identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för EDC Engineering Design Center AB för räkenskapsåret 2021 samt av förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som
bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens
egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
 
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat
att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande
sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och
bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och
för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
 
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende:
 
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller
 
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
 
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande
om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 
 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget,
eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.
 
 
Västerås den 31 maj 2022
 
Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB
 
 
_________________________________ 
Jihmmy Ingvarsson  
Auktoriserad revisor 
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