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Till bolagss ämman  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 2019-04-01-2020-03-31. 

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 2020 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. 

Övriga upplysningar 
Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2018-04-01-2019-03-31 har utförts av en annan revisor som lämnat en 
revisionsberättelse daterad den 29 juni 2019 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen. 

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. 

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 2019-04-01-2020-03-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
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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  

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. 

Stockholm den 31 augusti 2020 

KPMG AB 

Anders Taaler 

Auktoriserad revisor 
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Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten 

Till bolagsstämman i HCL  Technologies Sweden  AB org. nr 556955-5609 

Uppdrag och ansvarsfördelning 

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för räkenskapsåret 2019-04-01-2020-03-31 i appendix och 
för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. 

Granskningens inriktning och omfattning 

Vår granskning har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade 
hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en 
väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards 
on  Auditing  och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt 
uttalande. 

Uttalande 

En hållbarhetsrapport har upprättats. 

Stockholm den 31 augusti 2020 

Anders Taaler 

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

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 april 2019 - 31 mars 2020  

Styrelsen för HCL  Technologies Sweden  AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 april 2019 
- 31 mars 2020. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Översikt 

Under räkenskapsåret 2019-20 ökade bolagets intäkter till 4 387 313 KSEK från 4 376 100 KSEK. Resultat 
efter finansiella poster uppgick till 313 017 KSEK, jämfört med 250 712 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 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 2020-21. 

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 

Ingående balans (138 000 aktier med 

Aktie- 
kapital 

överkursfond 
Balanserat 

resultat 

Årets 
resultat 
(Förlust) 

kvotvärde 10) 1 380 415 480 193 666 196 320 

Resultatdisposition - 196 320 (196 320) 

Årets resultat 243 974 

Utgående balans 1 380 415 480 389 986 243 974 
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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. Bolaget har 
uppnått imponerande tillväxt genom kompetens, hårt arbete och stöd från anställda på alla nivåer. 
Styrelsen vill tacka Bolagets kunder, klienter, leverantörer och andra affärspartners för deras fortsatta stöd 
till Bolagets tillväxt. Styrelsen vill även tacka myndigheterna och de finansiella institutionerna för deras 
samarbete och assistans till Bolaget. 

Femårsöversikt 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 

Nettoomsättning 4 387 313 4 376 100 4 079 362 3 918 997 75 503 

Resultat efter finansiella poster 313 017 250 712 140 112 149 761 (34 196) 

Balansomslutning 2 710 250 2 677 655 2 401 739 2 540 352 1 046 185 

Soliditet (%) * 39 30 25 20 5 

Rörelsemarginal (%) ** 7 5 3 4 (45) 

Avkastning på eget kapital (%) *** 23 24 17 23 (49) 

Antal anställda 1 110 1 133 1 112 1 167 56 

* 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 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel 31 mars 2020 

överkursfond 415 480 

Balanserat resultat 389 986 

Årets resultat 243 974 

Totalt 1 049 440 

Disponeras så att 

i ny räkning överföres 1 049 440 

Totalt 1 049 440 

Bolagets resultat och finansiella ställning i allmänhet anges i följande resultaträkning och balansräkning 
samt kassaflödesanalys med tilläggsinformation. 

Hållbarhetsrapport 

I enlighet med Årsredovisningslagen har bolaget upprättat en hållbarhetsrapport. Bolaget har 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) 

COVID-19 Påverkan 

I början av mars 2020 spreds utbråttet av COVID-19 från Asien till resten av världen. Regeringar världen 
över har vidtagit drastiska åtgärder för att kontrollera sjukdomen och den senaste utvecklingen visar de 
allvarliga konsekvenser som detta har på den globala ekonomin, inklusive olika sektorer inom lokala 
ekonomier. Vi förväntar oss också att påverkan av COVID-19 blir begränsad då organisationen arbetar 
virtuellt för att prioritera våra anställdas säkerhet, garantera verksamhetens kontinuitet och uppfylla våra 
kundåtaganden. 

Med hänsyn till den mycket höga osäkerheten kring sjukdomen kan de eventuella finansiella 
konsekvenserna för tillfället inte tillförlitligt uppskattas och ledningen kommer att följa utvecklingen 
noggrant. Baserat på känslighetsanalys och våra kassaflödesprognoser förväntar vi oss dock att företaget 
kommer att kunna hantera eventuella tillbakagångar. Baserat på det ovannämnda, vår nuvarande 
kunskap och tillgänglig information förväntar vi oss därför inte att detta utbrott kommer att påverka 
företagets förmåga att fortsätta sin verksainhet. 
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HCL  Technologies Sweden  AB 
Organisationsnummer 556955-5609 
(Årsredovisningen är upprättad i KSEK, förutom aktier och uppgifter per aktie) 

RESULTATRÄKNING 
För räkenskapsåret som upphör 31 mars 
2020 

1 april 2019 
31 mars 2020 

1 april 2018 
31 mars 2019 

Nettoomsättning Not 2 4 387 313 4 376 100 

Rörelsens kostnader 

Övriga externa kostnader (2 787 878) (2 941 745) 

Personalkostnader Not 3 (1 042 887) (991 024) 

Avskrivningar av immateriella och materiella 
fasta 

tillgångar Not 4, 5, 6 (247 544) (207 021) 

Övriga rörelsekostnader Not 8 (19 027) (26 451) 

Rörelseresultat 289 977 209 859  

Resultat från finansiella investeringar 

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 

- Från koncernbolag 7 914 8 858 

- Från bolag utanför koncernen 6 

Kursdifferenser 25 061 42 328 

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 

- Till koncernbolag (6 664) (7 028) 

- Till bolag utanför koncernen (3 271) (3 311) 

Resultat efter finansiella poster 313 017 250 712  

Skatt på årets resultat Not 15 (69 043) (54 392) 

Årets resultat 243 974 196 320 
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HCL  Technologies Sweden  AB 
Organisationsnummer 556955-5609 
(Årsredovisningen är upprättad i KSEK, förutom aktier och uppgifter per aktie) 

BALANSRÄKNING 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

31 mars 2020 31 mars 2019 

Materiella anläggningstillgångar Not 3 477 881 438 491  

Immateriella tillgångar 

Kundrelationer Not 4 32 202 41 975 

Goodwill Not 5 395 707 461 658 

Summa anläggningstillgångar 905 790 942 124 

Omsättningstillgångar 

Fordringar 

Kundfordringar 748 151 570 941 

Fordringar hos koncernbolag 527 516 682 048 

Övriga fordringar 119 139 88 840 

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

Not 9 265 936 393 702 

Kassa och bank Not 10 143 673 

Summa omsättningstillgångar 1 804 415 1 735 531 

SUMMA TILLGÅNGAR 2 710 205 2 677 655 
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HCL  Technologies Sweden  AB 
Organisationsnummer 556955-5609 
(Årsredovisningen är upprättad i KSEK, förutom aktier och uppgifter per aktie) 

BALANSRÄKNING 

EGET KAPITAL OCH SKULDER (Belopp i 
SEK) 

31 mars 2020 31 mars 2019  

Eget kapital Not 11 

Bundet eget kapital 

Aktiekapital 1 380 1 380 

Fritt eget kapital 

Överkursfond 415 480 415 480 

Balanserat resultat 389 986 193 666 

Årets resultat 243 974 196 320 

Summa eget kapital 1 050 820 806 846 

Långfristiga skulder 

Lån i bank - långfristiga Not 12 141 478 

141 478 

Kortfristiga skulder 

Skulder till koncernbolag 681 942 511 963 
Bankkredit 161 306 
Leverantörsskulder 96 466 111 016 

Övriga skulder 60 848 71 834 

Kortfristig del 'av lån för bestämd period Not 12 141 478 141 478 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 13 553 778 643 345 
Aktuella skatteskulder 124 873 88 389 
Summa kortfristiga skulder 1 659 385 1 729 331 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 710 205 2 677 655 
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HCL  Technologies Sweden  AB 
Organisationsnummer 556955-5609 
(Årsredovisningen är upprättad i KSEK, förutom aktier och uppgifter per aktie) 

Kassaflödesanalys 
För räkenskapsåret som upphör 31 mars 2020 

Den löpande verksamheten 

1 april 2019 
31 mars 2020 

1 april 2018 
31 mars 2019 

Resultat efter finansiella poster 289 977 209 859 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 

Avskrivningar och nedskrivningar 247 544 207 021 

Orealiserade kursvinster 25 061 25 723 

Förlust från avyttring av materiella tillgångar 3 

562 582 442 606  

Erhållen ränta 7 914 8 864 

Erlagd ränta (6 664) (7 028) 

Betald inkomstskatt (32 559) (28 143) 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 531 274 416 299 

Förändringar i rörelsekapital 

Förändrihg av rörelsefordringar 98 176 (338 130) 

Förändring av rörelseskulder 54 875 50 124 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 684 325 128 293 

Investeringsverksamheten 

Likvida intäkter från avyttrade materiella tillgångar 2 351 24 670 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar Not 4 (213 561) (239 611) 

Lån till koncernbolag (23 387) (24 889) 

Kassaflöde från investeringsverksamheten (234 597) (239 830)  

Finansieringsverksamheten 

Amortering av lån kreditinstitut Not 12 (141 478) (141 478) 

Uttagna bankkrediter (161 306) 161 306 

Erlagd ränta (3 271) (3 312) 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten (306 055) 16 516 

Nettoförändring i kassaflöde 143 673 (95 021) 

Likvida medel vid årets början Not 10 95 021 

Likvida medel vid årets slut 143 673 ( 0) 
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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 

Allmänna redovisningsprinciper 

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning (1(3). 

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 54 % (föregående år 45 %) av inköpen och 7 % 
(föregående år 7 %) av försäljningarna kohcerninterna 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 

Mjukvarutjängter 

Intäkter från rnjukvarutjänster 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 "Uppårbetad men ej fakturerad intäkt". 

Bolaget vinstaVräknar uppdrag till fast pris i takt med att arbetet utförs, s.k. succesiv vinstavräkning. Vid 
beräkningen dv 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 rata-basis över perioden då tjänsterna utförs. Intäkter från 
intäktsdelning0contrakt intäktförs när rättigheten till att erhålla sådana intäkter har uppstått. 

Infrastrukturillinster 

Intäkter från infrastrukturtjänster härleds från både rörliga och enhetsbaserade prisavtal. Intäkterna 
redovisas när !relaterade tjänster är utförda enligt särskilda avtalsvillkor. I de fall då fierleveransavtal 
föreligger, där intäkterna inte kan tilldelas till särskilda leveranser i ett avtal, redovisas avtalet som en 
enda leveran. Intäkterna redovisas enligt successiv vinstavräkning som följer prestationsmönstret av den 
övervägande delen av tjänster i avtalet eller uppskjuts till den sista leveransen har fullgjorts. 
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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 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 0 rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och 
kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. 

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 innvarande 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 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 ått 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 k9mmer att prövas avseende nedskrivningsbehov vid slutet av första räkenskapsåret efter 
förvärvet  saint  under andra perioder, om händelser eller förändrade förhållanden indikerar att värdet i 
balansräkningen inte kommer att återställas. 
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Goodwill som uppstått vid förvärv skrivs av linjärt över 10 år, vilket är den tid styrelsen förväntar att 
rykte, kontak6r och kunskap från varje förvärvad rörelse genererar. Om en rörelse därefter avyttras eller 
avvecklas, kömmer kvarstående ej.  avskriven goodwill att fastställas och redovisas i resultaträkningen. 
Immateriella anläggningstillgångar 

Immateriella ,tillgångar anskaffade separat, tas upp till anskaffningskostnad. Anskaffningskostnad för en 
immateriell tillgång som uppstår  yid  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 residtaträkningen det år kostnaden uppstår. 

Immateriella tillgångar skrivs av ï 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 uppståi 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, Yarje 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 anpåssas till 
förändringen. 

Vinster eller förluster som härrör från avSkrivning av immateriella tillgångar mäts som skillnaden mellan 
nettoresultatet och tillgångens bokförda värde och redovisas i resultaträkningen när tillgången avskrivs. 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella ånläggningstillgångar redo-Visas 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: 

Detaljer 

Nyttjandeperiod 

Datoet 4-5 

Elektriska installationer 10 

Inventarier 7 

Nät4rksutrustning 5 

Kontorsutrustning 5 

Mjukvara 3 
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Finansiella instrument 

Finansiella in,sirument redovisas initialt och tas därefter upp till anskaffningsvärde. 

Leasing  

Bolaget som leasinggivare 

Då de ekonoiniska 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 2012:1. 

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. Leasingavgiften fastställs årligen och redovisas som en linjär kostnad över leasingperioden. 

Bolaget som leksingtagare 

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

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. 
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2. Nettoomsättning 1 april 2019 
31 mars 2020 

 

1 april 2018 
31 mars 2019 

    

Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader 
enligt följande: 

Sverige 3 879 321 3 995 157 

USA 10 882 16 053 

Övriga 497 110 404 890 

4 387 313 4 376 100 

3. Anställda och personalkostnader 1 april 2019 1 april 2018 
31 mars 2020 31 mars 2019 

Medelantalet anställda: 

Kvinnor 181 194 

Män 929 939 

1 110 1 133 

Bolaget hade 3 (3 förra året) styrelseledamöter per balansdagen, alla är män. 

1 april 2019 
31 mars 2020 

 

1 april 2018 
31 mars 2019 

   

Löner och andra ersättningar: 

Styrelse och verkställande direktör 

Övriga anställda 776 561 737 688 

776 561 737 688  

Pensionskostnader för: 

Styrelse och verkställande direktör 

Övriga anställda 68 826 64 257 

Övriga sociala kostnader 

Summa sociala kostnader 

Summa löner, ersättningar, pensioner och sociala kostnader  

197 500 189 079 

266 326 253 336 

1 042 887 991 024 
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4. Materiella anläggningstillgångm• 

Inventarier, maskiner och installationer: 

31 mars 2020 31 mars 2019 

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 697 446 489 751 

Årets anskaffningar 213 561 239 611 

Årets försäljning (2385) (31 916) 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 908 622 697 446 

Ingående ackumulerade avskrivningar (258 955) (136 333) 

Årets avskrivningar (171 820) (129 865) 

Försäljning/utrangering under året 34 7 243 

Utgående ackumulerade avskrivningar (430 741) (258 955) 

Utgående redovisat värde 477 881 438 491 

5. Kundrelationer 31 mars 2020 31 mars 2019 

Ingående anskaffningsvärden 69 921 69 921 

Årets anskaffningar 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 69 921 69 921 

Ingående avskrivningar (27 946) (16 742) 

Årets avskrivningar (9 773) (11 204) 

Utgående ackumulerade avskrivningar (37 719) (27 946) 

Utgående redovisat värde 32 202 41 975 

6. Goodwill 31 mars 2020 31 mars 2019  

Ingående anskaffningsvärden 659 511 659 511 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 659 511 659 511 

Ingående avskrivningar (197 853) (131 902) 

Årets avskrivningar (65 951) (65 951) 

Utgående ackumulerade avskrivningar (263 804) (197 853) 

Utgående redovisat värde 395 707 461 658 
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7. Arvode till revisorer 1 april 2019 
31 mars 2020 

 

1 april 2018 
31 mars 2019 

    

KPMG AB (C.Y.) / Ernst & Young AB (P.Y.) 

Revision 450 1 200 
Övriga tjänster 35 

450 1 235 

8. Övriga rörelsekostnader 1 april 2019 1 april 2018 
31 mars 2020 31 mars 2019 

Förlust från kursdifferenser hänförliga till rörelsen (19 027) (26 451) 

9. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 april 2019 1 april 2018 
31 mars 2020 31 mars 2019 

Upplupna intäkter 

Förutbetalda kostnader 

89 520 157 706 
176 416 235 996 

 

265 936 393 702 

10. Kassa och bank 31 mars 2020 31 mars 2019 

Kassa och bank 

- Kontanta medel 
- Banksåldo 143 673 

  

143 673  

  

   

11. Eget kapital 

Förändringar i eget kapital 

Ingående balans (138 000 aktier med 

Aktiekapital Överkursfond Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat 

kvotvärde 10) 1 380 415 480 193 666 196 320 

ResultatdispOsition - 196 320 (196 320) 

Årets resultat - - 243 974 
Utgående balans 1 380 415 480 389 986 243 974 
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12. Lån för bestämd period hos bank 

Ingående balans 

Upplåning (återbetalning) under året 

31 mars 2020 31 mars 2019  

282 955 

(141 478) 

424 433 

(141 478) 

Utgående balans 141.477 282 955 

Varav: 

Långfristigt lån 141 478 

Totalt 141 478 

Kortfristig del av lån för bestämd period 141 478 141 478  

Totalt 141 478 141 478 

Långfristiga lån förfaller till betalning på kvartalsbasis till mars 2021. 

13. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 31 mars 2020 31 mars 2019  

Upplupna löner, semesterlöner och sociala kostnader 251 377 261 127 

Upplupna kostnader 6 938 29 740 
Förutbetalda intäkter 34 527 51 142 

Övriga upplupna kostnader 260 936 301 336 

553 778 643 345 

14. Leasing ' 1 april 2019 1 april 2018 
31 mars 2020 31 mars 2019 

Totala leasingintäkter under året 43 038 55 422 
Inom 1 år 61 729 28 382 

Inom 1-5 år 72 445 45 385 
Senare än 5 år 

TOTALT 177 212 129 189 

Totala leasingkostnader under året 52 028 105 304 
Inom 1 år 20 634 21 037 

Inom 1-5 år 10 319 47 033 
Senare än 5 år 

TOTALT 82 981 173 374 
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15. Skatter 1 april 2019 
31 mars 2020 

1 april 2018 
31 mars 2019 

Skatt på årets resultat 69 307 56 997 

Justering av tidigare år 22 (2 391) 

Förändring av uppskjuten skatt på temporära skillnader (895) (423) 

Förändring av uppskjuten skatt för förlustavdrag 

Övriga 609 209 

Redovisad skatt 69 043 54 392 

Avstämning av effektiv skattesats 

Resultat före skatt 313 017 250 712 

Skatt på resultat före skatt baserat på aktuell skattesats (22 %) 66 985 55 157 

Skatteeffekt av: 

Övriga icke avdragsgilla kostnader 1 427 1 401 

Justering av tidigare år 22 (2 391) 

Övriga 609 225 

Redovisad skatt 69 043 54 392 

Effektiv skattesats 22% 22% 

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. Koncemredovisningen kan erhållas från HCL  Technologies Limited,  Noida, Uttar  
Pradesh,  Indien. HCL Techologies  Limited  företagsnummer är L74140DL1991PLC046369. 

18. Efterföljande händelser 

Utdelning 

Styrelsen föreslog aktieutdelning till företagets aktieägare under året. Men med tanke på den osäkra 
ekonomiska situationen i landet och resten av världen till följd av pandemin beslutade styrelsen att det 
var mest välbetänkt att spara kontanta medel. Styrelsen bestämde sig för att återkalla sitt beslut att betala 
utdelning. 
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18. Efterföljande händelser (fortsättning) 

Covid-19 Påverkan 

Det aktuella utbrottet av Covid-19 (coronavirus) fortsätter att påverka den globala ekonomin och 
marknaderna. Utbrottet har hittills haft begränsad påverkan på vår verksamhet. Vi har kunnat leverera 
våra tjänster utan avbrott och vi har för närvarande inte sett någon betydande förändring i efterfrågan. 
Därför är vår tjänsteleverans intakt och vår likviditet förblir stark. Men Covid-19 skulle framöver kunna 
ha en negativ inverkan på våra medarbetare, vår verksamhet samt marknadens efterfrågan och likviditet. 
Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att hålla vår verksamhet igång och, viktigast av allt, 
skydda våra anställda, leverantörer, kunder och övriga intressenter. 

Baserat på vår nuvarande kunskap och tillgänglig information förväntar vi oss inte att Covid-19 kommer 
att påverka vår förmåga att fortsätta verksamheten. 

19. Förslag till resultatdisposition 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel 31 mars 2020 

Överkursf ond 415 480 

Balanserat resultat 389 986 

Årets  result  243 974 

Totalt 1 049 440 

Disponeras så att 

i ny räkning överföres 1 049 440 

Totalt 1 049 440 

Stockholm Au 8, 2020cy 

d
41,4 14,,Geo 

Subramanian Gopalakri hnan Shiv  Kumar  Walia 
Styrelseledamot Styrelseledamot 

Bejoy Joseph George 
Styrelseledamot 


























































