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Ref: HA/IBT-21/dec 2019 
 

Oberoende revisors rapport 

 
Till, 
Aktieägaren 
MRC Systems FZE 

P. O. Box: 17264 

Jabel Ali Free Zone, 

Dubai, Förenade Arabemiraten 

Rapport om granskningen av finansiella rapporter 
 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av de bifogade finansiella rapporterna från MRC Systems FZE, Dubai – Förenade 

Arabemiraten (“Entiteten”) vilka omfattar en rapport om finansiell ställning per den 31 augusti 2019, 

resultaträkning och övrigt totalresultat, rapport om förändringar i eget kapital, rapport om kassaflöden för året, 

samt noter till de finansiella rapporterna, inklusive en sammanfattning av väsentliga redovisningsprinciper. 

 
Enligt vår uppfattning presenterar de bifogade finansiella rapporterna i alla väsentliga avseenden en 

rättvisande bild av Entitetens finansiella ställning per den 31 augusti 2019, samt dess finansiella resultat och 

kassaflöden för året, i enlighet med internationell standard för finansiell rapportering; International Financial 

Reporting Standards (IFRSs). 

 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört vår revision i enlighet med internationell standard för revision, International Standards on Auditing 

(ISAs). Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare under Revisorns ansvar för revisionen av de 

finansiella rapporterna, i vår rapport. Vi är oberoende av Entiteten i enlighet med kraven i Etiska regler för 

professionella revisorer, utfärdade av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) samt de 

etiska krav som är relevanta för vår revision av de finansiella rapporterna, och vi har uppfyllt vårt övergripande 

etiska ansvar i enlighet med dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har erhållit är tillräckliga och lämpliga 

som grund för vårt uttalande. 

 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för de finansiella rapporterna 

Ledningen ansvarar för upprättande och rättvisande presentation av de finansiella rapporterna i enlighet med 
International Financial Reporting Standards (IFRS), samt för sådan intern kontroll som ledningen bedömer är 
nödvändig för att upprätta finansiella rapporter som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig på grund av 
oegentligheter eller misstag. Vid upprättandet av de finansiella rapporterna är ledningen ansvarig för att bedöma 
Entitetens förmåga att fortsätta verksamheten, och i förekommande fall upplysa om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten samt att använda redovisningsunderlaget för fortsatt drift, såvida 
ledningen inte avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till 
att göra något av detta.  

Styrelsen ansvarar för övervakningen av Entitetens finansiella rapporteringsprocess. 

 

Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna 

Vårt mål är att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma huruvida de finansiella rapporterna som helhet är 
fria från väsentlig felaktighet, vare sig på grund av oegentligheter eller misstag, samt att utfärda en 
revisionsberättelse som inkluderar vår åsikt. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 
att en revision som utförs i enlighet med ISAs alltid kommer att upptäcka en försummelse när en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av bedrägeri eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
sammantaget rimligen kan förväntas påverka användarnas ekonomiska beslut som fattas på grundval av 
dessa finansiella rapporter. 
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Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna (forts)      
Som en del av en revision i enlighet med ISAs använder vi vårt professionella omdöme och upprätthåller 
professionell skepsis under hela revisionen. Dessutom: 

• Identifierar och bedömer vi riskerna för väsentlig felaktighet i de finansiella rapporterna, oavsett om 

dessa beror på bedrägerier eller fel, samt utformar och utför revisionsåtgärder som svarar mot dessa 

risker, och erhåller revisionsbevis som är tillräckliga och lämpliga för att ge en grund för vårt uttalande. 

Risken att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av bedrägerier är högre än för felaktigheter som 

beror på misstag, eftersom bedrägerier kan innefatta samverkan, förfalskning, avsiktligt utelämnande, 

felaktiga framställningar eller åsidosättande av intern kontroll.  

• Får vi förståelse för den interna kontroll som är relevant för revisionen så att vi kan utforma lämpliga 

revisionsförfaranden utifrån omständigheterna, dock utan att uttrycka yttranden om effektiviteten i 

Entitetens interna kontroll.  

• Utvärderar vi lämpligheten av de redovisningsprinciper som används och rimligheten i 

redovisningsuppskattningar och ledningens relaterade upplysningar.  

• Drar vi slutsatser om lämpligheten i ledningens användande av bokföringsgrunden och, baserat på 

erhållna revisionsbevis, om det finns en väsentlig osäkerhet relaterad till händelser eller förhållanden 

som kan väcka betydande tvivel om Entitetens förmåga att fortsätta som verksamhet. Skulle vi dra 

slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhet måste vi i vår revisionsberättelse uppmärksamma de 

tillhörande upplysningarna i de finansiella rapporterna eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 

ändra vårt uttalande. Våra slutsatser baseras på de granskningsbevis vi erhållit fram till dagen för vår 

revisionsberättelse. Framtida händelser eller förhållanden kan dock leda till att Entiteten upphör att 

fortsätta som pågående verksamhet.  

• Utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i de finansiella rapporterna, 

inklusive informationen, samt om de finansiella rapporterna representerar de underliggande 

transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande presentation. 

Vi kommunicerar med ansvarig styrelse, bland annat om planerad omfattning och tidpunkt för revisionen och 

betydande revisionsresultat, samt ifall vi under vår revision identifierar allvarliga brister i den interna 

kontrollen. 

Rapport om övriga juridiska och reglerande krav 

I enlighet med Jebel Ali Free Zone Companies Implementing Regulations 2016 bekräftar vi vidare att, 
 
1 Vi har erhållit all information och alla förklaringar som vi anser nödvändiga för vår revision, 
 
2 Entiteten har upprätthållit korrekta räkenskapshandlingar, 
 
3 Entiteten inte har gjort några investeringar i aktier och fonder under bokslutsåret som slutade 31 augusti 

2019, 
 
4 Not 5 till de finansiella rapporterna återspeglar upplysningarna om väsentliga närstående transaktioner och 

villkoren enligt vilka dessa genomfördes, samt 
 
5 Baserat på den information som gjorts tillgänglig för oss har ingenting framkommit som får oss att tro att 

Entiteten under bokslutsåret överträtt någon av de tillämpliga bestämmelserna i Jebel Ali Free Zone 
Companies Implementing Regulations 2016 eller Entitetens bolagsordning eller stadgar, som väsentligt 
skulle påverka dess verksamhet eller ekonomiska ställning per den 31 augusti 2019. 

 
 

For Crowe Mak 

 
Khalid Mehmood Chaudhry 
Senior Partner 

9 december, 2019 
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MRC Systems FZE 

Jabel Ali Free Zone, Dubai – Förenade 
Arabemiraten 

  

Redovisning av finansiell ställning per den 31 augusti 2019 
(I Arab Emirates Dirham) 
 

 
 

Noter   2019   2018 
 

 

 

  
 

 

 

 
Tillhörande noter utgör en integrerad del av dessa finansiella rapporter. 

Revisorns rapport finns på sidorna 2 och 3.  

 

De finansiella rapporterna på sidorna 4–27 godkändes den 9 december 2019 

och undertecknades på Entitetens vägnar av: 

 

 
 

 

Verkställande Direktör 

Tillgångar 
 
 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Lån till närstående 

Summa anläggningstillgångar  

 

4 

5 

 

6,912,653 

         7,090,803   

       14,003,456   

 

6,001,640 

7,490,803 

13,492,443 

 

Nuvarande tillgångar 

Varulager 

Kundfordringar 

Förskott, insättningar och andra fordringar 

Lån till närstående 

Förfaller från närstående parter 

Kassa och banktillgodohavanden 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

 

6 

7 

8 

5 
 

9 

 

11,226,499 

3,707,717 

1,935,146 

700,000 

- 

  4,778,276   

  22,347,638   

  36,351,094   

 

9,472,089 

4,388,769 

1,218,904 

700,000 

183,826 

3,021,251 

18,984,839 

  32,477,282   

 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 

Aktiekapital 

Omvärderingsöverskott 

Balanserade vinstmedel 

Summa kapital 

 

10 

11 

12 

 

1,000,000 1,000,000 

5,220,367 5,363,090 

       17,687,807   16,469,988 

       23,908,174   22,833,078 

 

Långfristiga skulder 

Terminlån 

Anställdas tjänsteförmåner 

Summa långfristiga skulder 

 

13 

15 

 

693,864 

            891,805   

         1,585,669   

 

1,063,083 

765,639 

1,828,722 

 

Kortfristiga skulder 

Handels- och övriga skulder 

Terminlån  

Banklån 

Summa kortfristiga skulder 

Summa skulder 

Summa eget kapital och 
skulder 

 

16 

13 

14 

 

7,289,803 

3,549,240 

  18,208   

  10,857,251   

  12,442,920   

  36,351,094   

 

5,949,924 

1,692,475 

173,083 

7,815,482 

9,644,204 

  32,477,282   
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MRC Systems FZE 

Jabel Ali Free Zone, Dubai – Förenade 
Arabemiraten 

  
Resultaträkning och övrigt totalresultat för året som slutade 31 augusti 2019 
(I Arab Emirates Dirham) 
 

 
 

Noter 2019 2018 

 
17 

18 

 
19 

20 

21 

22 
 

 

 
Tillhörande noter utgör en integrerad del av dessa finansiella rapporter. 

Revisorns rapport finns på sidorna 2 och 3.  

 

De finansiella rapporterna på sidorna 4–27 godkändes den 9 december 2019 

och undertecknades på Entitetens vägnar av: 

 
 
 

 

Verkställande Direktör 

Intäkter 

Direkt kostnad 

Bruttovinst 

Övriga intäkter - netto 

Försäljnings- och distributionskostnader 

Administrativa kostnader 

Finansieringskostnad 

Årets resultat 
Objekt som inte kommer att omklassificeras senare till resultat eller förlust 

Vinst vid omvärdering av demoutrustning 

Övrigt totalresultat 

Summa totalt resultat för året 

 

 
28,877,251 

  (16,402,484) 

12,474,767 

(36,704) 

(577,279) 

(8,543,920) 

  (312,076) 

  3,004,788   

 

 
26,511,370 

(15,521,680) 

10,989,690 

14,078 

(557,876) 

(7,604,742) 

(196,544) 

2,644,606 

 

  269,822   

  269,822   

  3,274,610   

 

- 

- 

  2,644,606   

 



 

 

 
 

MRC Systems FZE 

Jabel Ali Free Zone, Dubai - Förenade Arabemiraten  

 
Resultaträkning och övrigt totalresultat för året som slutade 31 augusti 2019 

(I Arab Emirates Dirham)  
 
 

 

Aktiekapital 

 

 
1,000,000 

- 

- 

  -  

1,000,000 

- 

- 

  -  

1,000,000 

  -  

  1,000,000   
 

 
 

Tillhörande noter utgör en integrerad del av dessa finansiella rapporter.  
Revisorns rapport finns på sidorna 2 och 3. 
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Omvärderings

överskott 
 

 
5,483,507 

- 

- 

  (120,417) 

5,363,090 

- 

269,822 

  (412,545) 

5,220,367 

  -  

  5,220,367   

Kvarvarande 

resultat 
 

 
15,019,774 

2,644,606 

(1,314,809) 

  120,417   

16,469,988 

3,004,788 

- 

  412,545   

19,887,321 

  (2,199,514) 

  17,687,807   

 

Totalt kapital 

 

 
21,503,281 

2,644,606 

(1,314,809) 

  -  

22,833,078 

3,004,788 

269,822 

  -  

26,107,688 

  (2,199,514) 

  23,908,174   

Balans per 31 augusti 2017 

Årets vinst 

Ökning som uppstår vid omvärdering av materiella anläggningstillgångar 

Överföring från omvärderingsöverskott 

Balans per 31 augusti 2018 

Årets resultat 

Övrigt totalresultat för året 

Överföring från omvärderingsöverskott 

Totalt resultat 

Utdelning 

Balans per 31 augusti 2019 

 



7 

 

 

MRC Systems FZE 

Jabel Ali Free Zone, Dubai – Förenade Arabemiraten 

 
Resultaträkning och övrigt totalresultat för året som slutade 31 augusti 2019 

(I Arab Emirates Dirham) 
 

 
 

  2018  

 
2,644,606 

 
- 

533,278 

196,544 

137,494 

3,511,922 

 
(2,859,304) 

(1,072,365) 

650,504 

8,126,262 

 
896,503 

9,253,522 

(5,833) 

(1,314,809) 

(196,544) 

7,736,336 

 
(32,752) 

- 

(32,752) 

 

 

 
Tillhörande noter utgör en integrerad del av dessa finansiella rapporter. 

Revisorns rapport finns på sidorna 2 och 3. 
 

   2019  

Kassaflöden från den löpande verksamheten  

Årets resultat 3,004,788 

Justeringar för:  

Förlust vid försäljning av materiella anläggningstillgångar 17,990 

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 520,170 

Finansieringskostnad 312,076 

Avsättningar för anställdas tjänsteförmåner   148,734   

 4,003,758 

(Ökning) / minskning av omsättningstillgångar  

Varulager (1,754,410) 

Kundfordringar 681,052 

Förskott, insättningar och andra fordringar (716,242) 

Förfaller från närstående parter 183,826 

Ökning av kortfristiga skulder  

Handels- och övriga skulder   1,339,879   

Kontanter genererade från verksamheten 3,737,863 

Utbetalning av anställdas tjänsteförmåner (22,568) 

Utdelning (2,199,514) 

Betalade finansiella kostnader   (312,076) 

Nettokassa från den löpande verksamheten   1,203,705   

Kassaflöden från investeringsverksamheten  

Inköp av materiella anläggningstillgångar (1,293,058) 

Intäkter från försäljning av materiella anläggningstillgångar   113,707   

Nettokassa (använd i) investeringsaktiviteter   (1,179,351) 

Kassaflöden från investeringsverksamheten  

Intäkter från terminslån 7,440,415 

Återbetalning av terminslån (5,952,869) 

Lån till närstående 400,000 

Intäkter från banklån   (154,875) 

Nettokassa gerenererad (använd i) investeringsaktiviteter   1,732,671   

Nettoökning av likvida medel 1,757,025 

Likvida medel, början av året   3,021,251   

Likvida medel vid årets slut   4,778,276   

 

2,902,091 

(282,052) 

(8,190,803) 

(48,387) 

(5,619,151) 

2,084,433 

936,818 

  3,021,251   

 

Kontanter och 
motsvarigheter 

Handkassa 

Kontanter på bank 

 

6,153 

  4,772,123   

  4,778,276   

 

19,183 

3,002,068 

  3,021,251   
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MRC Systems FZE 

Jabel Ali Free Zone, Dubai – Förenade 
Arabemiraten 

 
 


