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ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 april 2021 -31 mars 2022
Styrelsen för HCL Technologies Sweden AB avger härmed årsredovisningen för räkenskapsåret 1 april 2021 31 mars 2022.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Översikt
Under räkenskapsåret 2021-22 minskade Bolagets intäkter till 5 027 695 KSEK från 4 240 519 KSEK. Resultat efter
finansiella poster uppgick till 255 834 .KSEK, jämfört med 171 813 KSEK föregående år.
Verksamheten
HCL Technologies Sweden AB (organisationsnummer 556955-5609) grundades i Sverige den 18 december 2013
och är ett helägt dotterbolag till HCL Technologies UK Ltd., vilket slutligen innehas av moderbolaget HCL
Technologies Ltd. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige och tillhandahåller ett brett utbud av
tjänster inom områdena informationsteknologi och ingenjörstjänster.

Förväntningar på framtida utveckling
Efterfrågan på bolagets tjänster förväntas ligga på en stabil nivå under räkenskapsåret 2022-23.
Risker och osäkerheter
Mjukvarubranschen bedrivs i en dynamisk och konkurrenspräglad miljö som karakteriseras av snabbt
förändrad teknologi och innovationer som ständigt påverkar konventionella affärsmodeller. Bolaget risker är
exponering mot valutarisk och kreditrisk. Bolaget har infört kontrollrutiner för att minimera dessa risker.

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital
Ingående balans (138 000 aktier med kvotvärde
10)
Resultatdisposition
Betalning av utdelning
Årets resultat
Utgående balans

Överkursfond

Balanserat
resultat

1 380

415 480

792 848
124 869
(355 000)

1 380

415 480

562 717

Årets
resultat
124 869
(124869)
200 664
200 664
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HCL Technologies Sweden AB
Organisationsnummer 556955-5609
(Årsredovisningen är upprättad i KSEK, förutom aktier och uppgifter per aktie)
Erkännanden

Styrelsen vill uttrycka sin uppskattning för de anställdas bidrag till Bolaget under året. Företaget har uppnått
imponerande tillväxt genom kompetens, hårt arbete och stöd från anställda på alla nivåer. Styrelsen vill tacka
Företagets kunder, klienter, leverantörer och andra affärspartners för deras fortsatta stöd till Företagets tillväxt.
Styrelsen vill även tacka myndigheterna och de finansiella institutionerna för deras samarbete och assistans till
Bolaget.

Femårsöversikt
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%) *
Rörelsemarginal (%) **
Avkastning på eget kapital (%)***
Medelantal anställda

2021/22
5 027 695
255 834
2 600 328
45
5
17
979

2020/21
4 240 519
171 813
2 725 226
49
5
9
1 010

2019/20
4 387 313
313 017
2 710 205
39
7
23
1 110

2018/19
4 376 100
250 712
2 677 655
30
5
24
1 133

2017/18
4 079 362
140 112
2 401 739
25
3
17
1112

* Soliditet, % avser Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
** Rörelsemarginal, % avser Rörelseresultatet i procent av nettoomsättningen
' Avkastning på eget kapital, % avser Nettoresultatet i procent av justerat eget kapital
Förslag till resultatdisposition
31 mars 2022

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel
Överkursfond
Balanserat resultat
Betalning av utdelning
Årets resultat
Totalt

415 480
917 717
(355 000)
200 664
1 178 861

Disponeras så att
i ny räkning överföres

1 178 861

Totalt

1178 861

Bolagets resultat och finansiella ställning i allmänhet anges i följande resultaträkning och balansräkning samt
kassaflödesanaly med tilläggsinformation.
Hållbarhetsrapport
I enlighet med Årsredovisningslagen har bolaget upprättat en hållbarhetsrapport. Bolaget hat upprättat en
rapport som är skild från årsredovisningen, se bilaga 1. Hållbarhetsrapporten har lämnats till revisor
tillsammans med årsredovisningen.
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HCL Technologies Sweden AB
Organisationsnummer 556955-5609
(Årsredovisningen är upprättad i KSEK, förutom aktier och uppgifter per aktie)
Väsentliga händelser under året
Det förekom inga betydande händelser under året som påverkar användarnas uppfattning av dessa finansiella
rapporter.
Efterföljande händelser
Bejoy George avgick som styrelseledamot för Bolaget och Sudip Kumar Lahiri utsågs till styrelseledamot i hans
ställe. Datum för denna utnämning och avgång är den 11 april 2022.

COVID-19-p åverkan
I samband med pandemin relaterad till COVID49 har Bolaget beaktat och tagit hänsyn till intern och extern
information och utfört känslighetsanalys utifrån aktuella uppskattningar vid bedömning av fordringars
återvinningsvärde, goodwill, immateriella tillgångar, övriga tillgångar, inverkan på intäkter och kostnader,
effekter på leasingavtal, inklusive men inte begränsat till bedömningen av likviditet och antagande om fortsatt
verksamhet. Sammanfattningsvis gör Bolaget bedömningen att inverkan av COVID-19 inte är väsentlig för dessa
finansiella rapporter. Den faktiska effekten av COVID-19 på Bolagets finansiella rapporter kan dock skilja sig
från den uppskattade och Bolaget kommer att fortsätta att noggrant övervaka alla väsentliga förändringar i
framtida ekonomiska förhållanden.
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(Årsredovisningen är upprättad i KSEK, förutom aktier och uppgifter per aktie)
RESULTATRÄKNING
För räkenskapsåret som slutade 31 mars 2022

1 april 2021
31 mars 2022

Nettoomsättning

1 april 2020
31 mars 2021

Not 2

5 027 695

4 240 519

Not 3

(3 398 264)
(1 041 157)

(2 755 507)
(983 798)

(304 721)
(22 440)

(298 898)
15 585

261 113

217 900

463

3 276

(2 129)

(45 255)

(3 316)
(297)

(2 304)
(1 804)

255 834

171 813

(55 170)

(46 944)

200 664

124 869

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av immateriella och materiella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader/-intäkter

Not 4, 5, 6
Not 8

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter
- Från koncernbolag
Kursdifferenser
Räntekostnader och liknande resultatposter
- Till koncernbolag
- Till bolag utanför koncernen
Resultat efter finansiella poster

Skatt på årets resultat

Not 15

Årets resultat
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(Årsredovisningen är upprättad i KSEK, förutom aktier och uppgifter per aktie)
BALANSRÄKNING
Per den 31 mars 2022

31 mars 2022

31 mars 2021

Not 4

426 478

559 275

Not 5
Not 6

17 183
263 805

24 343
329 756

707 466

913 374

750 036
135 131
57 521

733 352
279 997
62 864

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar

Kundrelationer
Goodwill
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Fordringar
Kundfordringar

Fordringar hos koncernbolag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 9

547 836

482 142

Kassa och bank

Not 10

402 338

253 498

Summa omsättningstillgångar

1 892 862

1 811 853

SUMMA TILLGÅNGAR

2 600 328

2 725 226
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Organisationsnummer 556955-5609

(Årsredovisningen är upprättad i KSEK, förutom aktier och uppgifter per aktie)
BALANSRÄKNING
Per den 31 mars 2022

31 mars 2022

31 mars 2021

1 380

1 380

415 480
917 717

415 480
633 960
158 888

EGET KAPITAL OCH SKULDER (Belopp i
SEK)

Not 11

Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital
Fritt eget kapital

Överkursfond
Balanserat resultat
Effekt av fusionen
Utdelning
Årets resultat

Not 19

Summa eget kapital

( 355 000)
200 664

124 869

1 180 241

1 334 577

153 719
594 804
54 786
104 817
511 961

Kortfristiga skulder

Summa kortfristiga skulder

1 420 087

183 979
519 448
50 414
103 036
533 773
1 390 649

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 600 328

2 725 226

Kortfristig del av lån för bestämd period
Kortfristiga skulder
Skulder till koncernbolag
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 12

Not 13
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(Årsredovisningen är upprättad i KSEK, förutom aktier och uppgifter per aktie)
Kassaflödesanalys
För räkenskapsåret som slutade 31 mars 2022

1 april 2021
31 mars 2022

1 april 2020
31 mars 2021

Den löpande verksamheten

261 113

217 900

304 721
(2 129)

298 898
(45 255)
223

563 705

471 767

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt

463
(3 316)
(50 798)

3 276
(2304)
(121 402)

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

510 054

351 336

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder

(36 766)
25 064

32 729
(120 667)

Kassaflöde från den löpande verksamheten

498 352

263 398

16 942
(115 754)
104 597

88 138
58
(293 119)
194 632

5 785

(10 291)

Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar
Orealiserade kursvinster
Förlust från avyttring av materiella tillgångar

Investeringsverksamheten

Investeringar i dotterbolagen (netto likviditetspåverkan)
Likvida intäkter från avyttrade materiella tillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Amortering av lån från koncernbolag

Not 19
Not 4

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

(141 478)

Not 12

Återbetalning av långfristiga lån
Utdelning
Erlagd ränta
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nettoförändring i kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Not 10
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(355 000)
(297)

(1 804)

(355 297)

(143 282)

148 840
253 498
402 338

109 825
143 673
253 498

HCL Technologies Sweden AB
Organisationsnummer 556955-5609

(Årsredovisningen är upprättad i KSEK, förutom aktier och uppgifter per aktie)

Noter till de finansiella rapporterna
Not 1: Redovisningsprinciper
Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
(K3).

Koncernförhållanden

HCL Technologies Sweden AB är ett helägt dotterbolag till HCL Technologies UK Ltd. HCL Technologies
UK Ltd. ingår i en koncern där HCL Technologies Ltd, med säte i Indien, upprättar koncernredovisning för
den största koncernen.
Av totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 62 % (föregående år 63 %) av inköpen och 6 % (föregående
år 8 %) av försäljningarna koncemintema transaktioner.

Uppskattningar och bedömningar
Uppskattningar och bedömningar av styrelsen som kan ha en betydande effekt på redovisade belopp i
årsredovisningen är begränsade till uppskattning och bedömning av nyttjandeperioden av
anläggningstillgångar.

Intäktsredovisning
Mjukvandjänster

Intäkter från mjukvarutjänster består av intäkter från rörliga avtal (baserade på tid och material) och fasta
prisavtal. Uppdrag med rörliga prisavtal intäktredovisas i takt med att arbetet utförs. Upparbetad ej
fakturerad intäkt tas i balansräkningen upp till det belopp som beräknas bli fakturerat och redovisas i posten
"Upparbetad men ej fakturerad intäkt".
Bolaget vinstavräknar uppdrag till fast pris i takt med att arbetet utförs, s.k. succesiv vinstavräkning. Vid
beräkningen av upparbetad vinst har färdigställandegraden beräknats som nedlagda kostnader per
balansdagen i relation till de totalt beräknade kostnaderna för att fullgöra uppdraget. Skillnaden mellan
redovisad intäkt och fakturerade dellikvider redovisas i balansräkningen i posten "Upparbetad men ej
fakturerad intäkt". Den kumulativa effekten från förändring i uppskattningarna som ligger till grund för den
successiva vinstavräkningen bokförs i året som förändringen kommer till Bolagets kännedom. Reserver för
förväntade kundförluster görs under året då en förlust blir sannolik baserat på uppskattningar vid det
dåvarande datumet. Intäkter från försäljningen av licenser för användandet av mjukvaruapplikationer
intäktförs när rätten till licensen överförs. Intäkter från årliga tekniska supportkontrakt intäktförs på pro ratabasis över perioden då tjänsterna utförs. Intäkter från intäktsdelningskontrakt intäktförs när rättigheten till
att erhålla sådana intäkter har uppstått.
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(Årsredovisningen är upprättad i KSEK, förutom aktier och uppgifter per aktie)

Noter till de finansiella rapporterna
Not 1: Redovisningsprinciper
Infrastrukturtjänster
Intäkter från infrastrukturtjänster härleds från både rörliga och enhetsbaserade prisavtal. Intäkterna
redovisas när relaterade tjänster är utförda enligt särskilda avtalsvillkor. I de fall då flerleveransavtal
föreligger, där intäkterna inte kan tilldelas till särskilda leveranser i ett avtal, redovisas avtalet som en enda
leverans. Intäkterna redovisas enligt successiv vinstavräkning som följer prestationsmönstret av den
övervägande delen av tjänster i avtalet eller uppskjuts till den sista leveransen har fullgjorts.

Ersättning till anställda
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som Bolaget lämnar till de anställda. Bolagets
ersättningar innefattar bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättningar efter
avslutad anställning (pensioner). Redovisning sker i takt med intjänandet. Ersättningar till anställda efter
avslutad anställning avser avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer
där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser, vare sig legala eller informella, att betala något
ytterligare, utöver dessa avgifter. Avgiftsbestämda planer definieras på samma sätt som alla andra
pensionsplaner. Bolaget har inga övriga långfristiga upplupna ersättningar till anställda.

Bolaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Kostnader för avgiftsbestämda planer redovisas som en
kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.

Omräkning av poster i utländsk valuta
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.
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(Årsredovisningen är upprättad i KSEK, förutom aktier och uppgifter per aktie)

Noter till de finansiella rapporterna
Not 1: Redovisningsprinciper
Skatter

Totala skatter består av aktuell skatt och uppskjutna skatter. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom när
den underliggande transaktionen redovisas direkt mot eget kapital. I så fall redovisas skatteeffekten av
transaktionen direkt mot 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.
Uppskjitten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Dessa redovisas
med balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skattefordringar och uppskjutna
skattefordringar för temporära skillnader som uppkommer baserat på skillnader mellan bokfört värde och
skattegränsvärde för tillgångar och skulder samt för andra skattemässiga justeringar.

Uppskjuten skattefordran redovisas endast efter uppskjuten skatteskuld om dessa kan lösas med
nettobetalning. Uppskjuten skatt beräknas utifrån skattesatsen på balansdagen. Effekten av förändringar i
skattesatsen redovisas i den period då förändringen är lagstadgad. Uppskjutna skattefordringar reduceras
till den del att det inte är sannolikt att den underliggande skattefordran kommer att realiseras inom
överskådlig framtid.

Anläggningstillgångar
Goodwill

Positiv goodwill som uppstår vid rörelseförvärv, är aktiverad och klassificerad som tillgång i
balansräkningen och skrivs av linjärt över tillgångens uppskattade ekonomiska nyttjandeperiod. Tillgången
kommer att prövas avseende nedskrivningsbehov vid slutet av första räkenskapsåret efter förvärvet samt
under andra perioder, om händelser eller förändrade förhållanden indikerar att värdet i balansräkningen inte
kommer att återställas.
Goodwill som uppstått vid förvärv skrivs av linjärt över 10 år, vilket är den tid styrelsen förväntar att rykte,
kontakter och kunskap från varje förvärvad rörelse genererar. Om en rörelse därefter avyttras eller avvecklas,
kommer kvarstående ej avskriven goodwill att fastställas och redovisas i resultaträkningen.
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Noter till de finansiella rapporterna
Not 1: Redovisningsprinciper
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar anskaffade separat, tas upp till anskaffningskostnad. Anskaffningskostnad för en
immateriell tillgång som uppstår vid fusion i samband med ett förvärv, värderas på ett tillförlitligt sätt vid
tidpunkten för fusionen. Immateriella tillgångar redovisas efter förvärv till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar och ackumulerade nedskrivningar. Internt upparbetade immateriella tillgångar,
förutom aktiverade utvecklingskostnader, redovisas inte i balansräkningen. Dessa kostnader redovisas i
resultaträkningen det år kostnaden uppstår.
Immateriella tillgångar skrivs av i enlighet med tillgångens förväntade ekonomiska nyttjandeperiod eller
linjärt om det inte kan fastställas på ett rimligt sätt. Koncernen utgår från antagandet att nyttjandeperioden
för en immateriell tillgång inte överstiger tio år, från dagen då den tagits i bruk. Om bevis uppstår som visar
att livslängden för en immateriell tillgång överstiger tio år, kommer avskrivning att ske efter bästa tillförlitliga
bedömning av nyttjandeperioden.
Kundrelationer har en uppskattad livstid på 10 år. Avskrivningsperioden och avskrivningsmetoden granskas
vid varje bokslutsperiod. Om tillgångens förväntade nyttjandeperiod skiljer sig avsevärt från den tidigare
uppskattningen ändras avskrivningsperioden i enlighet därmed. Har betydande förändringar skett av den
ekonomiska fördelen av tillgången, kommer avskrivningsmetoden anpassas till förändringen.
Vinster eller förluster som härrör från avskrivning av immateriella tillgångar mäts sons skillnaden mellan
nettoresultatet och tillgångens bokförda värde och redovisas i resultaträkningen när tillgången avskrivs.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar
och nedskrivningar (om tillämpligt).
Det avskrivningsbara beloppet består av anskaffningsvärdet reducerat med det uppskattade restvärdet, om
det är betydande. Avskrivningarna utförs linjärt över den beräknade nyttjandeperioden.
Följande avskrivningstider används:
Nyttjandeperiod
4-5
10
7
5
5
3

Detaljer
Datorer
Elektriska installationer
Inventarier
Nätverksutrustning
Kontorsutrustrting
Programvara
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(Årsredovisningen är upprättad i KSEK, förutom aktier och uppgifter per aktie)

Noter till de finansiella rapporterna
Not 1: Redovisningsprinciper

Nedskrivning no utrustning och innuateriella tillgångar
Vid varje bokslutsdatum görs en bedömning av huruvida det finns en indikation på om tillgångens värde är
lägre än det redovisade värdet. Om det firms en indikation beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Alternativt. Om det inte är möjligt att beräkna en enskild tillgångs återvinningsvärde, återvinningsvärdet för
hela den kassagenererande enheten som tillgången tillhör. Återvinningsvärdet är det högsta av det verkliga
värdet efter avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet
diskonteras framtida förväntade kassaflöden som tillgången förväntas generera i den fortlöpande
verksamheten och när den avyttras till ett nuvärde. Den diskonteringsränta som används är före skatt och
återspeglar den omsättbara bedömningen av pengarnas tidsvärde och de risker som är hänförliga till
tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de bakomliggande orsakerna till beräkningen av
återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har ändrats
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas initialt och tas därefter upp till anskaffningsvärde.
Leasing
Bolaget SOM leasinggivare
Då de ekonomiska riskerna och fördelarna som är förknippade med de leasade tillgångarna har övergått till
leasingtagaren klassificeras avtalet som finansiell leasing. Bolaget redovisar dessa avtal som operationella
leasingavtal i enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 20121
Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med tillgången inte har övergått till leasingtagaren
klassificeras leasingen som operationell leasing. De tillgångar som Bolaget är leasinggivare för redovisas som
anläggningstillgångar eller omsättningstillgångar beroende på när leasingperioden avslutas. Leasingavgif ten
fastställs årligen och redovisas som en linjär kostnad över leasingperioden.
Bom get soin leasingtagare
Bolaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal.
Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
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HCL Technologies Sweden AB
Organisationsnummer 556955-5609

(Årsredovisningen är upprättad i KSEK, förutom aktier och uppgifter per aktie)

Noter till de finansiella rapporterna
Not 1: Redovisningsprinciper
Fordringar och skulder

Om inte annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till lägst av anskaffningsvärdet och det belopp som
förväntas erhållas för att reglera fordran. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas till
upplupet anskaffningsvärde efter den första redovisningen. Övriga skulder värderas till det belopp som
förväntas betalas för att lösa dem. Övriga tillgångar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges
ovan.

Avsättningar

En avsättning redovisas om Bolaget till följd av en tidigare händelse har en aktuell juridisk eller konstruktiv
förpliktelse som kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt, och det är sannolikt att ett utflöde av resurser som
innefattar ekonomiska fördelar kommer att krävas för att reglera förpliktelsen.

Fusioner
Fusionen mellan dotterbolaget och moderbolaget har redovisats i enlighet med BFNAR 2020:5 "Fusion av
helägt aktiebolag". Koncernvärdemetoden har tillämpats, vilket innebär att moderbolaget har redovisat det
fusionerade dotterbolagets tillgångar och skulder till de värden som anges i koncernredovisningen.
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HCL Technologies Sweden AB
Organisationsnummer 556955-5609
(Årsredovisningen är upprättad i KSEK, förutom aktier och uppgifter per aktie)
1 april 2021
31 mars 2022

2. Nettoomsättning
Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader enligt
följande:
Sverige
USA
Övriga

4 498 114
21 716
507 865
5 027 695
1 april 2021
31 mars 2022

3. Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda:
Kvinnor
Män

137
842
979

1 april 2020
31 mars 2021

3 532 337
19 790
688 391
4 240 519
1 april 2020
31 mars 2021
146
864
1 010

Bolaget hade 4 (4 föregående år) styrelseledamöter per balansdagen, alla är män.
1 april 2021
31 mars 2022
Löner och andra ersättningar:
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda
Pensionskostnader för:
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda
Övriga sociala kostnader
Summa sociala kostnader
Summa löner, ersättningar, pensioner och sociala kostnader
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1 april 2020
31 mars 2021

744 953
744 953

721 802
721 802

88 448
207 756
296 204

67 279

194 717

1 041 157

983 798

261 996

HCL Technologies Sweden AB
Organisationsnummer 556955-5609
(Årsredovisningen är upprättad i KSEK, förutom aktier och uppgifter per aktie)
31 mars 2022

4. Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, maskiner och installationer:
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Tillägg på grund av fusion (se not 19)
Årets anskaffningar
Årets försäljning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 341 227
115 754
(40 239)
1 416 742

Utgående redovisat värde

5. Kundrelationer
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

6. Goodwill
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
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908 622
258 167
293 119
(118 681)
1 341 227

(231 609)
23 297
(990 264)

(430 741)
(244 522)
(225 088)
118 399
(781 952)

426 478

559 275

31 mars 2022

31 mars 2021

69 921
69 921

69 921
69 921

(45 578)
(7160)
(52 738)

(37 719)
(7859)
(45 578)

17 183

24 343

31 mars 2022

31 mars 2021

659 511
659 511

659 511
659 511

(329 755)
(65 951)
(395 706)

(263 804)
(65 951)
(329 755)

263 805

329 756

(781 952)

Ingående ackumulerade avskrivningar
Tillägg på grund av fusion (se not 19)
Årets avskrivningar
Försäljning/utrangering under året
Utgående ackumulerade avskrivningar

31 mars 2021

HCL Technologies Sweden AB
Organisationsnummer 556955-5609

(Årsredovisningen är upprättad i KSEK, förutom aktier och uppgifter per aktie)
1 april 2020
31 mars 2021

1 april 2021
31 mars 2022

7. Arvode till revisorer

KPMG AB
Revision
Övriga tjänster

550

600

49

599
1 april 2021
31 mars 2022

8. Övriga rörelsekostnader

(22 440)

Kursvinster (-förluster) hänförliga till rörelsen

(22440)

1 april 2021
31 mars 2022

9. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader

10. Kassa och bank

Kassa och bank
- Banksaldo

600

1 april 2020
31 mars 2021

15 585
15 585
1 april 2020
31 mars 2021

139 758
408 078
547 836

78 282
403 860
482 142

31 mars 2022

31 mars 2021

402 338
402 338

253 498
253 498

11.Eget kapital
Förändringar i eget kapital

Aktiekapital

Ingående balans (138 000 aktier med
kvotvärde 10)
Resultatdisposition
Betalning av utdelning
Årets resultat

1 380

Utgående balans (138 000 aktier med
kvotvärde 10)

1 380

Överkursfond

415 480

-

15

415 480

Balanserat
resultat

Årets resultat

792 848

124 869

124 869
(355 000)
_

(124 869)
_
200 664

562 717

200 664

HCL Technologies Sweden AB
Organisationsnummer 556955-5609

(Årsredovisningen är upprättad i KSEK, förutom aktier och uppgifter per aktie)

31 mars 2022

12.Lån för bestämd period hos bank

31 mars 2021
141 477
(141 477)

Ingående balans
Upplåning (återbetalning) under året
Utgående balans

13. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna löner, semesterlöner och sociala kostnader
Upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter
Övriga upplupna kostnader

31 mars 2022

31 mars 2021

250 157
152
100 432
161 220

291 971
28
66 103
175 671

511 961

533 773

1 april 2021
31 mars 2022

14.Leasing

1 april 2020
31 mars 2021

Totala leasingintäkter under året
Inom 1 år
Inom 1-5 år
Senare än 5 år

69 486
86 217
124 747

63 611
98 748
159 388

TOTALT

280 450

321 747

Totala leasingkostnader under året
Inom 1 år
Inom 1-5 år
Senare än 5 år

111 349
19 490
16 677

80 912
18 523
31 774

TOTALT

147 516

131 208
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HCL Technologies Sweden AB
Organisationsnummer 556955-5609
(Årsredovisningen är upprättad i KSEK, förutom aktier och uppgifter per aktie)
1 april 2021
31 mars 2022

15. Skatter

55 561
Justering av tidigare år
Förändring av uppskjuten skatt på temporära skillnader
Övriga
Redovisad skatt

(7)
(472)
88
55 170

Avstämning av effektiv skattesats
Resultat före skatt
Resultat före skatt innan förvärv av det fusionerade bolaget
Resultat före skatt
Skattesats
Skatt på resultat före skatt baserat på aktuell skattesats
Skatteeffekt av:
Övriga icke avdragsgilla kostnader
Justering av tidigare år
Övriga
Redovisad skatt
Effektiv skattesats

255 834
255 834
20,6 %
52 702
2 387
(7)
88
55 170
21,6 %

1 april 2020
31 mars 2021
45 662
(15)
1 044
253
46 944

171 813
35 328
207 141
21,4 %
44 328
2 378
(15)
253
46 944
22,7 %

16. Pantsatta tillgångar och ansvarsförbindelser
Bolaget har inga ansvarsförbindelser eller pantsatta tillgångar under innevarande år eller föregående räkenskapsår.
17. Koncernförhållanden
Bolagets moderbolag är HCL Technologies Limited, ett bolag med säte i Indien.
Koncernredovisning i vilken HCL Sweden AB ingår har upprättats av HCL Technologies Limited, Noida, Uttar
Pradesh, Indien. Koncernredovisningen kan erhållas från HCL Technologies Limited, Noida, Uttar Pradesh, Indien.
HCL Techologies Limited företagsnummer är L74140DL1991PLC046369.
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HCL Technologies Sweden AB
Organisationsnummer 556955-5609
(Årsredovisningen är upprättad i KSEK, förutom aktier och uppgifter per aktie)
18. Efterföljande händelser
Det förekom inga händelser efter rapporteringsdatumet som påverkar användarnas uppfattning av dessa finansiella
rapporter.
19. Förvärv och fusion av HCL Sweden AB
Denna not avser föregående år.
Den 25 augusti 2020 förvärvade Bolaget HCL Sweden AB (organisationsnummer 556551-6068), ett privat aktiebolag,
från HCL Technologies UK Limited för 106 546 SEK (9 274 GBP). Efter förvärvet blev HCL Sweden AB ett helägt
dotterbolag till Bolaget.
Därefter, den 30 december 2020, upplöstes HCL Sweden AB, enligt 23 kap. 28 § i aktiebolagslagen, genom en
fusionsprocedur och fusionerades med Bolaget. Bolaget har genom fusionen övertagit HCL Sweden AB:s samtliga
tillgångar och skulder till bokfört värde. Den fusionerade enhetens finansiella rapporter har konsoliderats retroaktivt
från den dag HCL Sweden AB blev ett helägt dotterbolag till Bolaget, dvs. den 25 augusti 2020. Nedan följer
balansräkningssammanfattningen per den 25 augusti 2020 och resultaträkningen för perioden som börjar den 1 april
2020 till den 25 augusti 2020 (nedan kallad resultaträkning före förvärv). Resultaträkningen före förvärvet liar inte
konsoliderats med Bolagets resultaträkning.
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Organisationsnummer 556955-5609

(Årsredovisningen är upprättad i KSEK, förutom aktier och uppgifter per aktie)
19. Förvärv och fusion av HCL Sweden AB

Nedanstående not avser föregående år.
BALANSRÄKNING
Per den 25 augusti 2020

25 augusti 2020

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar
Uppskjutna skattetillgångar

13 645
46

Summa anläggningstillgångar

13 691

Kassa och bank

25 642
81 005
5 575
9 626
3 079
124 927
88 238

Summa omsättningstillgångar

213 165

SUMMA TILLGÅNGAR

226 856

Kundfordringar
Fordringar hos koncernbolag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Aktuell skattefordran

SKULDER

Kortfristiga skulder
Skulder till koncernbolag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 749
4 711
3 239
58 170

Summa kortfristiga skulder

67 869

SUMMA SKULDER

67 869

Nettotillgångar förvärvade vid fusion
Minskat med: Justering för annullering av Bolagets investering i
Överlåtande bolag

158 988

Saldo överfört till balanserade vinstmedel per den 25 augusti 2020

158 888
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(Årsredovisningen är upprättad i KSEK, förutom aktier och uppgifter per aktie)
19. Förvärv och fusion av HCL Sweden AB

Nedanstående not avser föregående år.
RESULTATRÄKNING
För perioden 1 april 2020 till 25 augusti 2020

1 april 2020
31 augusti 2020

Nettoomsättning

112 424

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader/-intäkter

(40 106)
(60 628)
(5 108)
33 073
39 655

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Kursdifferenser
Räntekostnader och liknande resultatposter

210
(4 535)
(2)

Resultat efter finansiella poster

35 328

Skatt på årets resultat
35 328

Årets resultat
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Organisationsnummer 556955-5609
(Årsredovisningen är upprättad i KSEK, förutom aktier och uppgifter per aktie)
20. Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

31 mars 2022

415 480
917 717
(355 000)

Överkursfond
Balanserat resultat
Utdelning
Årets resultat
Totalt

1 178 861

Disponeras så att
i ny räkning överföres
Totalt

1 178 861
1 178 861

200 664

Stockholm , July 05, 202

Shiv Kumar Walia

Goutam Rungta
Styrelseledamot

Styrelseledamot

Sudip Kumar Lahiri
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats
av KPMG AB

Pankaj Tagra
Styrelseledamot

L.„/,1

2() 2 2-

Anders Taaler
Auktoriserad revisor

21

HCL Technologies Sweden AB
Organisationsnummer 556955-5609

(Årsredovisningen är upprättad i KSEK, förutom aktier och uppgifter per aktie)
20. Förslag till resultatdisposition
31 mars 2022

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

415 480
917 717
(355 000)
200 664
1 178 861

Överkursfond
Balanserat resultat
Utdelning
Årets resultat
Totalt
Disponeras så att

1 178 861
1 178 861

i ny räkning överföres
Totalt

Stockholm, July 05, 2022

M114.04-~(1.—
Shiv Kumar Walia
Styrelseledamot

Goutam Rungta
Styrelseledamot

Pankaj Tagra
Styrelseledamot

Sudip Kumar Lahiri

Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats
av KPMG AB

Anders Taaler
Auktoriserad revisor
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(Årsredovisningen är upprättad i KSEK, förutom aktier och uppgifter per aktie)
20. Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

31 mars 2022

Överkursf ond
Balanserat resultat
Utdelning
Årets resultat
Totalt

415 480
917 717
(355 000)
200 664
1178 861

Disponeras så att
i ny räkning överföres
Totalt

1 178 861
1 178 861

Stockholm , July 05, 2022

Shiv Kumar Walia

Goutam Rungta
Styrelseledamot

Styrelseledamot

(24
Sudip Kumar Lahiri
Styrelseledamot

Pankaj Tagra
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats
av KPMG AB s

Anders Taaler
Auktoriserad revisor

21

HCL Technologies Sweden AB
Organisationsnummer 556955-5609
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20. Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

31 mars 2022

Överkursfond

Balanserat resultat
Utdelning
Årets resultat
Totalt

415 480
917 717
(355 000)
200 664
1 178 861

Disponeras så att
i ny räkning överföres
Totalt

1 178 861
1 178 861

Stockholm ,July 05,2022
Goutam Rungta
Styrelseledamot

Shiv Kumar Walia
Styrelseledamot

Sudip Kumar Lahiri
Styrelseledamot

Pankaj Tagra
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats
av KPMG AB

Anders Taaler
Auktoriserad revisor
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Till bolagsstämman i HCL Technologies Sweden AB, org. nr 556955-5609

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HCL Technologies Sweden AB för räkenskapsåret 2021-04-01-2022-03-31.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av HCL Technologies Sweden ABs finansiella ställning per den 31 mars 2022 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för
räkenskapsåret enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
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 HCL Technologies Sweden AB 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 ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
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
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen.
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, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, 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 misstag, 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.

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 avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. 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
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vii
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte
längre kan fortsätta verksamheten.
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
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 eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för HCL Technologies Sweden AB för
räkenskapsåret 2021-04-01-2022-03-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 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 HCL Technologies Sweden AB 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 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 verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets 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 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.

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
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

Stockholm den

2
1/' I;

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.
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