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Ref: MK/IBT-21/januari 2021 
 

Oberoende revisors rapport 

 

 
Till 
Aktieägaren  
MRC Systems FZE 
P. O. Box 17264 
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 2020, 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 och annan förklarande 
information. Enligt vår uppfattning presenterar de bifogade finansiella rapporterna i alla väsentliga avseenden en 
rättvisande bild av Entitetens finansiella ställning per den 31 augusti 2020, 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 är ansvarig för övervakningen av Entitetens finansiella rapporteringsprocess. 
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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. 

 
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, men 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 företag. Om vi drar 

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.  

 



Oberoende revisors rapport (forts) 

 
Till Aktieägaren i MRC Systems FZE 
Rapport om Revision av Finansiella Rapporter 
(fortsättning) 
 

5 

 

 

 

Rapport om Övriga Juridiska och Reglerande Krav 
Dessutom, i enlighet med Jebel Ali Free Zone Companies Implementing Regulations 2016 rapporterar vi att: 

 
(a) Vi har erhållit all information och alla förklaringar som vi anser nödvändiga för syftet med vår 

revision. 

(b) De finansiella rapporterna har upprättats och uppfyller, i allt väsentligt, tillämpliga bestämmelser i 
genomförandebestämmelserna för Jebel Ali Free Zone Companies Implementing Regulations 2016. 

(c) Entiteten inte har gjort några investeringar i aktier och fonder under bokslutsåret som slutade 31 
augusti 2020. 

(d) Entiteten har upprätthållit korrekta räkenskapshandlingar. 

(e) Den finansiella informationen som ingår i Förvaltningsberättelsen överensstämmer med Entitetens 
konton och register. 

(f)   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 2020. 

(g) Not 7 i bokslutet återspeglar upplysningarna om väsentliga närstående transaktioner och villkoren 
enligt vilka dessa genomfördes. 

 

Crowe Mak 

Khalid Mehmood Chaudhury 

Senior Partner 

Registrerad Revisor Nr: 635 

13 januari 2021 
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 Noter 2020 

AED 
 2019 

AED 

 
TILLGÅNGAR 

   Justerad 

Anläggningstillgångar 
Användningsrättigheter 

 
6 

 
1,691,143 

  
- 

   Materiella anläggningstillgångar 

Lån till närstående 7   -    7,090,803 

Summa Anläggningstillgångar    8,169,726    14,003,456 

Nuvarande tillgångar 
Varulager 

 
8 

 
13,231,701 

  
11,226,499 

Handel och andra fordringar 9 9,787,636  6,018,797 
Lån till närstående 7 -  700,000 

Kontanter och motsvarigheter 10   2,345,387    4,778,276 

Summa omsättningstillgångar    25,364,724    22,723,572 

Totala tillgångar    33,534,450    36,727,028 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 
Aktiekapital 

 
 

11 

 
 

1,000,000 

  
 

1,000,000 
Omvärderingsreserv  4,893,519  5,220,367 

Balanserade vinstmedel    10,199,554    18,063,741 

Summa eget kapital    16,093,073    24,284,108 

SKULDER 
Långfristiga skulder 
Banklån 

 
 

12 

 
 

650,820 

  
 

693,864 
Anställdas tjänsteförmåner 13 1,021,716  891,805 

Leasingskulder 14   1,651,484    - 

Summa långfristiga skulder    3,324,020    1,585,669 

Kortfristiga skulder 
Handels- och övriga skulder 

 
15 

 
6,867,136 

  
7,289,803 

Banklån 12 7,131,749  3,567,448 

Leasingskulder 14   118,472    - 

Summa kortfristiga skulder    14,117,357    10,857,251 

Totalt skulder    17,441,377    12,442,920 

Summa eget kapital och skulder    33,534,450    36,727,028 

 
De finansiella rapporterna på sidorna 6 till 45, som har upprättats utifrån denna grund, godkändes av Styrelsen 
på dagen för dateringen av dessa finansiella rapporter och undertecknades på Entitetens vägnar av: 

 
 

 
Thair Hussain 
Verkställande Direktör 

 

13 januari 2021 

 
* Entiteten har valt den modifierade retrospektiva tillämpningen som tillåts av IFRS 16, efter antagandet av den 
nya standarden. Se not 2 till de finansiella rapporterna. 
Tillhörande noter och policyer utgör en integrerad del av dessa finansiella rapporter.  
Revisorns rapport finns på sidorna 3 till 5. 
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 Noter 2020 

AED 
 2019 

AED 

    
Justerad 

 
Intäkter 

 
16 

 
36,535,052 

  
28,877,251 

Direkta utgifter 17   (24,045,171)    (16,402,484) 

Bruttovinst  12,489,881  12,474,767 

 
Försäljnings- och distributionskostnader 

 
19 

 
(526,327) 

  
(577,279) 

Allmänna och administrativa kostnader 20   (8,598,040)    (8,374,487) 

Rörelseresultat  3,365,514  3,523,001 

 
Övriga intäkter 

 
18 

 
5,833 

  
- 

Finansieringskostnad 21   (553,964)    (312,076) 

Årets resultat  2,817,383  3,210,925 

 
Övrigt totalresultat, netto efter skatt 

    

 
Objekt som inte kommer att omklassificeras senare till resultat 

   

Vinst vid omvärdering av materiella anläggningstillgångar 102,702  269,822 

Totalt resultat för året 2,920,085  3,480,747 
    

 
 

* Entiteten har valt den modifierade retrospektiva tillämpningen som tillåts av IFRS 16, efter antagandet av den 
nya standarden. Se not 2 till de finansiella rapporterna. 
Tillhörande noter och policyer utgör en integrerad del av dessa finansiella rapporter.  
Revisorns rapport finns på sidorna 3 till 5. 
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Redogörelse för förändringar i eget kapital för året som slutade 31 augusti 2020  

 
 
 
 

 
Den 1 september 2018 som tidigare 
rapporterats 

Effekt av omprövning 

Per den 1 september 2018 
omräknat 

Årets justerade resultat 

Övrigt totalresultat för året 

Utdelning 

Överföring till / (från) kvarvarande 
vinst 

Per den 31 aug 2019 som omräknat 

Effekter av tillämpningen av IFRS 16 

Från och med den 1 sept 2019 som 
omräknat 

Årets vinst 

Övrigt totalresultat för året 

Utdelning 

Överföring till / (från) kvarvarande 
vinst 

Den 31 august 2020 

 
 
 
* Entiteten har valt den modifierade retrospektiva tillämpningen som tillåts av IFRS 16, efter antagandet av den 
nya standarden. Se not 2 till de finansiella rapporterna. 
Tillhörande noter och policyer utgör en integrerad del av dessa finansiella rapporter.  
Revisorns rapport finns på sidorna 3 till 5. 

 

Aktiekapital 
 Omvärderings 

reserv 
 Kvarvarande  

resultat 
  

Totalt 

AED 
 

AED 
 

AED 
 

AED 

1,000,000  5,363,090  16,469,988  22,833,0780 

-  -  169,797  169,797 

1,000,000  5,363,090  16,639,785  23,002,8750 

-  -  3,210,925  3,210,925 

-  269,822  -  269,822 

-  -  (2,199,514)  (2,199,514) 

  -    (412,545)    412,545    - 

1,000,000  5,220,367  18,063,741  24,284,108 

  -    -    (68,506)    (68,506) 

1,000,000  5,220,367  17,995,235  24,215,602 

-  -  2,817,383  2,817,383 

-  102,702  -  102,702 

-  -  (11,042,614)  (11,042,614) 

  -    (429,550)    429,550    - 

  1,000,000    4,893,519    10,199,554    16,093,073 

 



MRC Systems FZE 
Jebel Ali Free Zone 
Dubai – Förenade Arabemiraten 
Noter till bokslutet för året som slutade 31 augusti 2020  

9 

 

 

 
Noter 2020 

AED 
 2019* 

AED 

   Restated 

Kassaflöden från den löpande verksamheten 
Årets vinst 

 

2,817,383 

  

3,210,925 

Justeringar för: 
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 5 

 
650,697 

  
520,170 

Förlust vid avyttring av materiella anläggningstillgångar 18 -  17,990 
Finansieringskostnad 21 480,489  312,076 
Avsättningar för anställdas tjänsteförmåner 13 149,357  148,734 
Avskrivning av tillgångsrätten 6 139,957  - 

Räntekostnader på leasingksulder 21   73,475    - 

Operativa kassaflöden före förändringar i rörelsetillgångar och 
skulder 

4,311,358  4,209,895 

Förändringar i rörelsekapital: 
Ökning av lager 8 

 
(2,005,202) 

  
(1,754,410) 

Minskning av fordringar på närstående 7 7,790,803  183,826 
Ökning av handel och andra fordringar 9 (3,784,464)  (241,327) 

(Minskning) / ökning av handels- och övriga skulder 15   (422,667)    1,339,879 

Kontanter genererade från den löpande verksamheten 5,889,828  3,737,863 

Utbetalning av anställdas tjänsteförmåner 13 (19,446)  (22,568) 

Betald ränta   (480,489)    (312,076) 

Nettokassa genererad från den löpande verksamheten 5,389,893  3,403,219 

Kassaflöden från investeringsverksamheten 
Inköp av materiella anläggningstillgångar 5 

 
(113,925) 

  
(1,293,058) 

Intäkter från försäljning av materiella anläggningstillgångar 5   -    113,707 

Nettokassa som används i investeringsverksamheten (113,925)  (1,179,351) 

Kassaflöden från investeringsverksamheten 
Intäkter från banklån 12 

 
3,521,257 

  
7,285,540 

Utdelning till Entitetens aktieägare (11,042,614)  (2,199,514) 
Återbetalning av banklån -  (5,952,869) 

Lån till närstående 
Återbetalning av leasingskulder 14 

- 
  (187,500) 

 400,000 
  - 

Nettokassa som används i finansieringsverksamheten (7,708,857)  (466,843) 

Netto (minskning) / ökning av likvida medel (2,432,889) 
 

1,757,025 

Likvida medel i början av året   4,778,276    3,021,251 

Likvida medel vid årets slut 10 2,345,387  4,778,276 
 

 
* Entiteten har valt den modifierade retrospektiva tillämpningen som tillåts av IFRS 16, efter antagandet av den 
nya standarden. Se not 2 till de finansiella rapporterna. 
Tillhörande noter och policyer utgör en integrerad del av dessa finansiella rapporter.  
Revisorns rapport finns på sidorna 3 till 5. 

 


