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know that there are two sides to a coin. And 
always a third way to  solve a problem. We know 
the value of maintaining good relation ships.

create new opportunities. New businesses. 
New beginnings.

are productive, service-minded and we adapt 
our offerings.

make it fun. And we make it count. Because 
we are flexible and transparent in everything 
we do.

always challenge what is possible and by doing 
so, we contribute to a stable and sustain able 
financial solution.

We are Sergel – and we care
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Året i korthet

Nettoomsättning

701,3 mkr
(728,8)

Rörelseresultat

34,4 mkr
(78,7)

Kassaflöde från den löpande verksamheten

19,5 mkr
(77,5)

Andel av omsättning, %

2020 2021

467468

112 176
13

50 45 Kredittjänster 
Kundreskontratjänster 
Betal- och 
 meddelandetjänster

Inkasso

Nettoomsättning, mkr

2020 2021

701729
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Ett år präglat av covid-19
Under 2021 fortsatte pandemin Covid-19 att påverka 
samhället och näringslivet negativt. Till konsekvenserna 
för Sergelkoncernens del hörde att nordiska företag blev 
mer restriktiva i sin kreditgivning, vilket märktes särskilt 
tydligt i Finland. Sammantaget uppgick omsättningen 
under året till 701,3 Mkr (728,8) och rörelseresultatet till 
34,4 Mkr (78,7). Det operativa kassaflödet uppgick till 
19,5 Mkr (77,5). Med nya avtal och stort fokus på kost-
nadskontroll kompenserades en stor del av de minskade 
intäkter vi fick till följd av inkassorelaterad lagstiftning i 
Norge, minskade inkassovolymer till följd av pandemin 
och Telia Companys strategiska beslut att ta hem 
tidigare utlagd verksamhet avseende reskontraadminis-
tration och kundtjänst. 

Kostnadskontroll och förändrade arbetssätt 
Stort fokus låg under året på att möta utmaningar 
i omvärld och marknad. Detta gjordes genom ökad 
kostnadskontroll, förändrade arbetssätt och fortsatt 
anpassning av verksamheten. Bland annat genomfördes 
under året en omorganisation av sälj organisa tionen som 
bland annat inneburit att säljarna fått ett tydligare 
branschansvar 

Ökad efterfrågan på betal- och meddelandetjänster
Efterfrågan på de meddelande- och betaltjänster som 
ryms inom konceptet Connect ökade kraftigt under 
året. Sammantaget ökade volymerna med 56 procent.

Fortsatta investeringar i kärnsystemen
Under året fortsatte uppgraderingen av kärnsyste-
men. Till exempel implementerades det nya inkasso-
systemet i Finland, vilket bland annat resulterat 
i effektivare och mer automatiserade processer 
för kunder, slutkunder och medarbetare.

Förbättrad kundupplevelse
Under året fortsatte arbetet med att förbättra kund-
upplevelsen och därigenom fylla varumärkeslöftet 
”We care”. Till insatserna hörde bland annat åtgärder 
för att öka tillgängligheten i telefon, införande av 
identifiering via Bank-id samt förbättringar av kund-
webben med en tydligare ärendehantering och 
gäldenärswebben med högre grad av självservice.

LEGRES ÅRSREDOVISNING 2021

3Transaktion 09222115557467973253 Signerat PÖ, EG, KR, JT



Omförhandling av obligationsvillkor
Under året genomfördes en omförhandling med 
obligationsinnehavarna för att ändra villkoren för den 
säkerställda obligationen. Bakom behovet av föränd-
rade villkor står minskade intäkter till följd av Telia 
Companys uppsägning av tjänster rörande reskont-
raadministration och kundtjänst, ny lagstiftning i 
 Norge samt pandemin. Tillsammans har detta med-
fört en osäkerhet kring huruvida bolaget kunnat möta 
vissa kovenanter i det tidigare obligations avtalet.

I enlighet med de nya obligationsvillkoren skedde 
under andra kvartalet en amortering med 110 Mkr på 
obligationen. Efter amorteringen uppgår det nomi-
nella beloppet på obligationen till 440 mkr. I samband 
med omförhandlingen har även ett aktieägartillskott 
om 25 mkr erhållits.

Nytt klimatmål: koldioxidneutralitet 2030
Som första svenska inkassoföretag har Sergel antagit 
klimatmål i enlighet med Science Based Targets. 
Målet är att vara koldioxidneutrala till 2030.

Väsentliga händelser efter årets slut

Lansering av ny vision för 2025
Under hösten 2021 påbörjades ett visions- 
och strategiarbete som kommer påverka allt 
arbete inom koncernen och även ligga till 
grund för bolagets framtida affärsmodell och 
tjänsteerbjudande. Ambitionen är att tjänster-
na ska utvecklas till mer kraftfulla strategiska 
verktyg som bidrar till att optimera kundernas 
finansiella situation på både kort och lång sikt. 
Läs mer om strategin på sid. 10. 

Klaus Reimer utsedd till ny Vd för Legres AB
I början av april 2022 tillträdde Klaus Reimer 
som ny Vd för Legres AB, moderbolag för 
Sergel Group. Klaus har lång erfarenhet från 
ledande befattningar inom kredithanterings- 
och finansbranschen och kommer närmast 
från en tjänst som Vd för Sergel A/S i Dan-
mark. Dessförinnan var han COO och försälj-
ningsdirektör på Intrum Danmark. 
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Sergel Group är en etablerad aktör inom Credit 
Management Services. Erbjudandet består av 
tjänster som säkerställer kassaflödet, förbättrar 

likviditeten, minimerar kreditförluster, bidrar till ökad 
försäljning och erbjuder administrativ avlastning. 
Under varumärket Connect erbjuds även lösningar 
som möjliggör effektiva meddelandetjänster och 
mikro betalningar via SMS.

1988
Sergel Kredit-

tjänster AB grundas 
i Sverige. Utgör 
Telias interna 

inkassoföretag.

2012
Strategiskt beslut 

om att bredda 
Sergel  Sveriges 

kundbas till att även 
omfatta externa 

kunder.

2010
Strategiskt beslut 

om att Sergel 
 Sverige ska 
 fokusera på 

 tjänster åt Telia.

2019
Fokus på omvand-

ling till nordisk aktör 
med ett brett, 
gemensamt 
erbjudande. 

2021
Under hösten 2021 

påbörjades ett 
visions- och 

strategiarbete, kallat 
vision 2025. 

2007
Expansion till Norge 

genom förvärv av 
Moneto Kapital.

2018
Etablering av 
självständig 

struktur. Implemen-
tering av ny IT-platt-
form,  Sergel House, 
initierad i Sverige.

2006
Expansion till 

Finland.

2017
Sergelbolagen i 
 Norden (Sergel 

 Kredittjänster AB, 
Sergel Oy, Sergel 

Norge AS och 
 Sergel A/S) 
förvärvas av 

Marginalen Group.

1996
Breddning av 

erbjudandet till att 
även omfatta 

tjänster rörande 
kreditbeslut och 

faktura- 
administration.

2014
Expansion till 

 Danmark.

Vår historia

Detta är Sergel Group
Sergel Group grundades 1988 och är idag en av de ledande leverantörerna av kredit-  

och inkassotjänster i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Verksamhetsområdena inkluderar hela kedjan 
från kreditbeslutshantering och fakturaadministration till inkasso och hantering av förfallna fordringar.  

Därutöver erbjuds även meddelandetjänster och betalningslösningar via SMS.

Till styrkorna hör effektiva processer, hög kompetens, 
lång erfarenhet, användarvänliga gränssnitt och en stor 
omsorg om kundernas kunder – våra slutkunder. 

Moderbolag i koncernen är Legres Holding AB. Utöver 
moderbolaget består koncernen av Sergel Kredittjäns-
ter AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS 
och Sergel A/S i Danmark. 
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Effektiva CMS-tjänster (Credit Management Services)

Sergel groups 
 tjänster

Värdeskapande

Kredit-
prövning  

och kredit-
beslut

Kund -
reskontra -
hantering

Inkasso-
tjänster

Kundens   
värdekedja Försäljning

Säkerställer kassaflöde
Förbättrar likviditeten

Minimerar kreditförluster

Nytta för kunden Nytta för kundens kund

Betalnings-
administration

Bidrar till ökad försäljning
Administrativ avlastning

Goda relationer till 
 kundernas kund

Inkasso

Tydlig fordran
Valfrihet

Hjälp att bli skuldfri

Styrkor Effektiva processer, flexibla lösningar, användarvänliga gränssnitt,  
hög kompetens,  kreditupplysningstillstånd för Sverige och Danmark
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Vd-ord
En tydlig vision för 2025

Även det gångna året kom i hög utsträckning att präglas av pandemin och dess 
 konsekvenser – men också av internt förbättringsarbete, nya arbetssätt och fortsatt 

utveckling av vårt erbjudande. Sammantaget har vi nu en stabil plattform att utgå från 
och en tydlig vision om var vi vill vara år 2025. 

Omsättningen under 2021 uppgick till 701,3 (728,8) 
och rörelseresultatet till 34,4 (78,7). Utvecklingen beror 
till stora delar på pandemin som under året medförde 
en fortsatt påtagligt lägre aktivitet bland såväl företag 
som privatpersoner – vilket för vår del resulterade i 
minskade affärsvolymer. Utöver pandemin beror intäkt-
stappet jämfört med föregående år även på Telia Com-
panys beslut att fortsättningsvis hantera sin reskont-
raadministration och kundtjänst internt. Även den nya 
lagstiftningen i Norge avseende inkassoavgifter påver-
kade negativt. I ett slag minskade de reglerade inkas-
soavgifterna här med cirka 30–35 procent per ärende.

STARK TILLVÄXT INOM BETAL- OCH 
 MEDDELANDETJÄNSTER
Att vi trots detta når den omsättning och det resultat 
vi ändå gör är ett styrkebesked. Till de främsta driv-
krafterna hör en stark tillväxt av betal- och meddelan-
detjänster inom affärsområdet Connect, som under 
året ökar med drygt 50 procent. Även inkassoverksam-
heten i Sverige utvecklades mycket väl. Övriga geogra-

fiska marknader har under året arbetat hårt för att 
kompensera en svagare intäktsutveckling genom god 
kostnadskontroll och en effektiv framdrift av verksam-
heterna. 

Till enskilda nyckelhändelser hör implementeringen 
av vårt nya inkassosystem i Finland. Baserat på våra 
erfarenheter från Sverige vet vi att det kommer för-
bättra affärsförutsättningarna samtidigt som det 
 kommer att medföra fördelar för såväl kunder som 
slut kunder. Vi har även arbetat hårt med att fylla vårt 
kundlöfte ”we care” med ännu mera värde. Bland annat 
har vi  kortat kötiderna i telefon, infört identifiering via 
Bank-id samt förbättrat kundwebben med en tydligare 
ärendehantering samt gäldenärswebben med högre 
grad av självservice. Vi har även fortsatt arbetet med 
att effektivisera och förbättra våra interna processer. 
Bland annat har vi omorganiserat säljorganisationen 
och gett säljarna ett tydligare branschansvar, som ett 
sätt att säkerställa en hög yrkeskunskap och samtidigt 
öka kompetensen om de enskilda kundernas företag.

FRAMFLYTTADE POSITIONER INOM  
HÅLLBARHET
Till våra prioriterade fokusområden hör hållbarhet. 
Här har vi under senare år tagit stora steg framåt – 
och flyttade under det gångna året fram positionerna 
 ytterligare. Som första svenska inkassoföretag skrev 
vi under EU-initiativet ”Science Based Targets”. Målet 
är att 2030 vara koldioxidneutrala. 

EN GEMENSAM, TYDLIG VISION FÖR 2025
Vår övergripande ambition framåt är att bredda kund-
basen, fördjupa relationen till befintliga kunder - och 
därigenom fortsätta växa. Särskilt fokus ligger på före-
tag inom transaktionsintensiva branscher som tele kom, 
försäkring, energi, bank och finans. 

Parallellt med detta vill vi även leverera ett än större 
värde till våra kunder. Tittar vi framåt ser vi att kredit-
tjänstbranschen i de nordiska länderna kommer att 
transformeras under de kommande åren. Konkurren-
sen om slutkunden är stenhård och kommer sannolikt 
fortsätta att öka ytterligare. En effektiv hantering av 
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deras kreditärenden utgör en central och allt viktigare 
konkurrensfördel för våra kunder. Vi vet att en av de 
stora drivarna för ökad kundlojalitet är enkelhet och en 
process som är anpassad för den specifika slutkunden.
Här finns mycket att göra. 

I vår strategiska plan och vision för 2025, som färdig-
ställdes under slutet av året, beaktar vi denna utveckling. 
Resultatet kommer att ligga till grund för bolagets fram-
tida affärsmodell, tjänsteerbjudande och sätt att arbeta. 
Utifrån konceptet ”Your credit – your control” är målet 
att utveckla tjänsterna till strategiska verktyg som kun-

derna kan använda för att optimera sin finansiella situa-
tion på både kort och lång sikt. Stor vikt läggs även vid 
att slutkunderna, gäldenärerna, ska få bättre möjligheter 
att påverka sin ekonomiska situation. 

ETT STORT TACK!
Jag vill här också uttrycka min uppskattning för det 
engagemang som finns inom hela organisationen. Vi 
lever och verkar i en snabbt föränderlig tid, där förmågan 
och modet att ställa om, vidareutvecklas och tänka nytt 
är helt avgörande för att lyckas. Den entusiasm som, 

Starkt utgångsläge och stora  
möjligheter

Som ny Vd ser jag mycket fram emot att fortsätta den 
resa som Sergel Group redan har påbörjat. Tillsam-
mans med alla kollegor i Norden ska jag arbeta hårt för 
att säkerställa att vår vision, strategi och mål uppfylls. 
Jag ser också fram emot att fortsätta det goda lokala 
och nordiska samarbetet och att stödja vår övergri-
pande organisation genom att aktivera alla de kompe-
tenser och mångåriga erfarenheter vi har till vårt förfo-
gande. 

trots stora utmaningar, präglat arbetet under det gångna 
året bådar gott när vi nu blickar framåt.

Med detta sagt lämnar jag nu över rodret till Klaus 
Reimer, som från och med 6 april 2022 är ny Vd för 
Legres AB. Klaus har lång erfarenhet från ledande 
befattningar inom kredithanterings- och finansbranschen 
och kommer närmast från en tjänst som Vd för Sergel 
A/S i Danmark. All lycka till i arbetet framöver!

Isak Åsbrink
Vd fram till och med 5 april 2022

Trots stora utmaningar i omvärlden är jag övertygad 
om att marknaden för våra tjänster kommer fortsätta 
att växa. Allt fler bolag väljer att satsa på sin kärnverk-
samhet och outsourcar därför hanteringen av betal-
ningar, betalningspåminnelser och inkasso. Parallellt 
förväntar vi oss en fortsatt ökande efterfrågan på kre-
diter. Som mellanhand mellan våra kunder och deras 
kunder har vi här en viktig uppgift att fylla. 

Hittills har vi främst fokuserat på de senare stegen 
i   kredithanteringen. Tittar vi framåt strävar vi efter att 
i högre omfattning täcka hela värdekedjan som rådgi-
vare till våra kunder, från kredit beslut och kreditgivning 

till fakturahantering, påminnelse och inkasso. Vår 
affärsmodell och långa erfarenhet från inkasso- och 
kredithanteringstjänster – i kombination med tillgång 
till stora mängder data, ger oss goda möjligheter att 
agera rådgivare till våra kunder och utveckla hållbara 
lösningar även i kredithanteringens tidiga skeden. Här 
ser vi en stor potential att utifrån ett tydligt fokus på 
slutkunden bidra till att stärka våra kunders lönsamhet. 

Klaus Reimer
Vd från och med 6 april 2022
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Trender och drivkrafter
Marknaden för kredithanterings- och inkassotjänster befinner sig i 

 förändring. Till de främsta drivkrafterna hör ett ökat fokus på slutkunden, 
ökade regulatoriska krav och snabb digitalisering. Därutöver bidrar även 

förändrade konsumtionsmönster, inte minst i form av en kraftigt ökad 
andel köp på avbetalning eller faktura.

Allt större fokus på att behålla relationen 
med slutkunden 
Ökad andel köp på kredit, hård konkurrens 
och minskad kundlojalitet har under senare år 
medfört ett ökat fokus på att behålla slutkun-
den. Sammantaget har detta gjort kredithan-
teringsprocessen till en allt mer central del i 
kundresan och -upplevelsen.  

Allt vanligare med outsourcing 
Även om en stor del av administrationen 
fort farande sköts internt på företag går 
trenden i allt snabbare takt mot outsourcing 
av hela eller delar av betalningsprocessen. 
För många företag har outsourcing av kredit- 
och betalningshanteringen blivit ett sätt att 
med en slimmad organisation och bibehållen 
likviditet möjliggöra snabbare tillväxt och 
ökad försäljning. Därtill bidrar även ökade 
regulatoriska krav, vilka ställer stora krav på 
kompetens och kapacitet till efterlevnad och 
uppföljning. 

Snabb teknisk utveckling    
Den snabba teknikutvecklingen påverkar hela 
kredithanteringsbranschen. Inte minst bidrar 
ökade inslag av artificiell intelligens, robotar 
och avancerad datadriven analys till att 
möj  liggöra bättre kundupplevelser och effekti-
vare interna processer. 

Så agerar Sergel Group 
Med ett stort fokus på slutkunden värnar vi våra kun-
ders långsiktiga affär. I detta ingår såväl användar-
vänliga gränssnitt som ett stort fokus på anpassning 
av processer och bemötande utifrån den enskilda slut-
kundens behov och önskemål.

Så agerar Sergel Group 
Tillgången till data och användning av datadriven 
 analys utgör en av Sergel Groups största konkurrens-
fördelar. Inom hela koncernen pågår ett stort antal 
satsningar som syftar till att i än högre utsträckning 
integrera AI och machine learning i erbjudandet och 
därigenom stärka kunderbjudandet och värdeskapan-
det ytterligare. 

Så agerar Sergel Group 
Mångårig erfarenhet, effektiva system och tillgång till 
stora mängder datadrivna insikter gör Sergel Group till 
en attraktiv partner inom hela betalkedjan. Vi bidrar till 
långsiktiga relationer till slutkunderna, ökad lönsamhet, 
administrativ avlastning och säkerställande av regula-
torisk efterlevnad.  
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”Creating opportunities  
for people and business” 

Sergel Groups syfte, ”Creating opportunities for people and business”, utgör grunden för all 
verksamhet inom koncernen. Det vägleder arbetet med att skapa värde för kunderna, nå de 

strategiska målen och att bli en av de mest attraktiva arbetsgivarna i branschen.

Sergel Group har under 2021 bedrivit ett visions- 
och strategiarbete som kommer påverka allt 
arbete inom koncernen och även ligga till grund 

för bolagets framtida affärsmodell och tjänsteerbju-
dande. Ambitionen är att tjänsterna ska utvecklas till 
mer kraftfulla strategiska verktyg som bidrar till att 
optimera kundernas finansiella situation på både kort 
och lång sikt. Större vikt läggs även vid att värna och 
stärka kundernas långsiktiga relation till slutkunden.

Affärsmodell byggd på gemensamma intressen
Traditionellt inom kredithantering och inkasso har 
målet varit att till så liten kostnad som möjligt inkas-

sera så mycket som möjligt. Processerna har varit 
standardiserade och språket formellt – utan vidare 
anpassning till vare sig kund eller slutkund. 

Vi vill vända upp och ner på detta synsätt och istället 
skapa en affärsmodell som bygger på gemensamma 
intressen om att behålla och värna den långsiktiga rela-
tionen till slutkunden. 

Utifrån detta perspektiv pågår nu ett arbete med att 
anpassa koncept, erbjudanden, affärs- och intäktsmo-
deller. Sergel ska ta positionen som en partner inom 
kredithantering – som genom innovationsförmåga, 
data och rätt analysmodeller säkerställer långsiktiga 
och lönsamma relationer till slutkunden. 

We care
Sergel Group strävar efter att vara en långsik-
tig partner som genom effektiva kredithante-
ringstjänster gör det möjligt för transaktions-
intensiva företag att fortsätta växa. En viktig 
del i detta består i att värna och upprätthålla 
goda relationer till kundernas kunder, gäldenä-
rerna. Sergel Groups ledord ”We care” handlar 
om att se den enskilda individen bakom 
uppdragen – och hjälpa både kunder och 
kundernas kunder på ett personligt och 
engagerat sätt.

LEGRES ÅRSREDOVISNING 2021
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Vår vision för 2025

Your credit,  
your control 

An effortless 
end- customer 

 experience

A partner  
in data

Ett företag byggt på samarbete och självledarskap ...
Sergel Group drivs av självledarskap och samarbete. Våra medarbetare gör oss till det vi är.  

Sättet vi levererar våra tjänster på är lika viktigt som tjänsterna i sig. Läs mer på sidan 18–19.

... och med  utgångspunkt i data
Data är kärnan i vår verksamhet och vi använder data för allt vi gör  

– från processoptimering till utveckling av nya tjänster. Läs mer på sidan 18–19.

1 2 3
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An effortless end-customer experience 
Alla slutkunder är olika och skälen till försenade eller 
uteblivna betalningar varierar stort. Långt ifrån alltid rör 
det sig om en faktisk oförmåga att betala. Istället beror 
det ofta på brister i upplägg och kommunikation. En 
och samma process passar inte alla – och är långt 
ifrån alltid bästa sättet att uppnå goda resultat. Oför-
måga att anpassa processen utifrån varje enskild slut-
kunds preferenser riskerar istället att resultera i både 
kreditförlust och förlorad kundrelation.

Vårt mål är att sätta en ny standard när det gäller 
anpassning av processen utifrån olika preferenser 
och önskemål. Konceptet ”an effortless end- customer 
experience” handlar om att så långt som möjligt 
anpassa processen utifrån den enskilda individens 
önskemål och behov. Anpassningarna omfattar fakto-
rer såsom t ex sista betalningsdag, kommunikations-
kanal och tonalitet. Som utgångspunkt används data 
kring olika kundkategorier och deras olika preferenser. 
 
 

A partner in data
I takt med att vi fortsätter bygga ut vår dataplattform 
kommer artificiell intelligens, machine learning och 
avancerad analys bli en naturlig del av vardagen för 
både oss och våra kunder. Vi vill vara en partner när 
det gäller datadrivna insikter. 

Genom tillgången till stora mängder data möjliggörs 
en unik insikt i hela köpresan, från beslut till betalning. 
Sammantaget gör detta att vi kan hjälpa våra kunder 
att förstå sina kunder bättre. Genom att spåra i vilken 
kanal de blir kund kan vi bidra med unika insikter i fak-
tiska kostnader/intäkter kopplade till varje kund, kanal, 
produkt och kampanj. En djupare förståelse för kunden 
gör det även möjligt att anpassa budskap, kanalval och 
process utifrån specifika behov och önskemål. Utöver 
ledande kundservice möjliggör detta även påtagligt 
ökade förutsättningar för såväl mer- och omförsäljning 
som nyförsäljning.

Your credit, your control 
Genom flexiblare och mer skräddarsydda kredit- och 
inkassotjänster ska vi bidra till ökad lönsamhet för våra 
kunder. Vi vill erbjuda mer dynamiska processer där 
kundernas önskemål och behov i varje given situation 
styr allt från kreditgivning till inkasso. 

Vi vill utveckla kreditprocessen till ett kraftfullt verk-
tyg som hjälper kunderna att optimera sina verksam-
heter – och sin lönsamhet. Konceptet ”Your credit, your 
control” innebär att kunderna ges möjlighet att styra 
och löpande anpassa processen från köp till betalning. 
Med hjälp av AI och machine learning skräddarsys upp-
lägget utifrån det specifika behovet och målet vid varje 
givet tillfälle – oavsett om det är att kortsiktigt öka kas-
saflödet eller att minska risknivån. Rapporteringen är 
helautomatiserad och anpassad utifrån specifika prefe-
renser, behov och önskemål.

1 2 3
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Ett nordiskt 
erbjudande

Sergel Groups tjänster 
 täcker stora delar av 
 kredithanteringskedjan 
– från kreditbedömning 
och kredithantering till 
 inkasso. Verksamheten 
 bedrivs inom de fyra 
produkt områdena Kredit-
tjänster, Kundreskontra-
tjänster, Inkasso samt  
Meddelande- och betal-
tjänster.
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Framgångsrik bedömning av kreditrisker bygger dels på 
förståelse för den lokala marknaden, dels på kunskap om 
den enskilde kredittagarens betalningsförmåga. Sergel 
Group har lång erfarenhet av den nordiska kreditmarkna-
den. I kombination med effektiva scoringmodeller skapas 
goda förutsättningar för att bedöma kredittagarens 
kredit värdighet och betalningsvanor. Med våra kredit-
beslutstjänster ges en heltäckande bild av kredittagarens 
ekonomiska ställning, betalningsförmåga och betalnings-
benägenhet.

Bedömningen sker automatiskt och per omgående. 
Sergel Group har kreditupplysningstillstånd i Sverige. 
I Finland erbjuds kreditupplysningar genom samarbete 
med extern partner.

Utveckling 2021
Fokus under 2021 låg på fortsatt utveckling av leverans 
och erbjudande. Viktiga delar i detta arbete utgjordes 
av att säkerställa och stärka kompetensen inom cen-
trala områden såsom affärsutveckling, compliance och 
kundservice. Sergel Group har idag en av marknadens 
snabbaste och mest stabila plattformar. 

Sammantaget har arbetet under året resulterat i en 
god grund för fortsatt expansion.

Fokus 2022 
Tjänster relaterade till kreditinformation och 
kreditscoring utgör centrala fokusområden i 
Sergel Groups ambition att öka närvaron i 
kredithanteringens tidiga faser. Med en stabil 
bas nu lagd kommer fokus under 2022 ligga 
på marknadsföring och försäljning - med 
målet att bredda och utöka kundbasen. Till 
prioriterade kundgrupper hör aktörer inom 
telekom och andra konsumentvaru- och 
tjänstebolag. 

Kreditbeslut

Inom produktområdet kredittjänster ingår kreditupplysningar och  
lösningar för kreditscoring och kreditinformation. 
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Genom produktområdet Kundreskontratjänster erbjuds 
tjänster som gör det möjligt för kunder att outsourca 
ärendehanteringen efter det att en faktura skickats ut. 
Sergel Group tar då över ansvaret för bland annat 
betalningsadministration och kundtjänst.

Utveckling 2021 
Fokus under 2021 låg på fortsatt konceptualisering 
och vidareutveckling av kunderbjudandet. Det övergri-
pande målet har varit att ytterligare stärka kundnyttan. 
Arbetet har omfattat hela flödet, från distribution av 
fakturor och hantering av betalningar, bokföring och 
påminnelser till överlämning till inkasso. Ett viktigt steg 
i arbetet var lanseringen av en ny omnichannel-lösning 
som på ett påtagligt sätt förbättrar och underlättar 
kommunikationen för såväl kund som slutkund. 
 Lösningen innebär att slutkundernas kontakter med 
 Sergel, oavsett om det är chat, mejl eller telefoni, går 
via en och samma lösning.

Fokus 2022
Även kundreskontratjänster utgör en central 
del i Sergel Groups strategi framöver. Kon-
ceptualiseringen av erbjudandet kommer att 
fortsätta – med målet att utveckla tjänsterna 
till effektiva redskap i kundernas arbete med 
att bibehålla långsiktiga och lönsamma 
relationer till sina respektive slutkunder. Med 
hjälp av datadrivna insikter ska hela proces-
sen från utskick av faktura till påminnelse-
hantering – anpassas utifrån den enskilda 
slutkundens preferenser. 

Kundreskontratjänster 

Sergel Group erbjuder professionell hantering av frågor kring fakturor och 
påminnelser. Målet är att dels att öka gäldenärernas betalningsbenägenhet, 

dels att frigöra tid för kunderna till kärnverksamheten. 
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Sergel Group har genom dotterbolagen lång erfarenhet 
av att bedriva högkvalitativ inkassoverksamhet. Sergel 
Groups tillgång till stora datamängder och effektiva 
analysmodeller möjliggör ett inkassoarbete anpassat 
efter varje enskild slutkunds betalningsförmåga. Där-
med underlättas bedömningen av huruvida den ute-
blivna betalningen beror på glömska, missförstånd 
eller tillfälliga ekonomiska problem – eller om betal-
ningsproblematiken är mer djupgående.

Oavsett anledning är målet i varje inkassoprocess 
dels att säkerställa betalning av den förfallna fakturan, 
dels att värna fortsatt goda och långsiktiga relationer 
till slutkunden. Om den betalningsskyldiga ändå inte 
betalar skulden skickas ärendet vidare till Kronofogde-
myndigheten eller motsvarande myndigheter för vidare 
handläggning och beslut.

 

Utveckling 2021
Stort fokus låg under året på produktutveckling och 
uppgradering av bakomliggande system. Till de enskilt 
största händelserna hörde fortsatt implementering av 
ett nytt inkassosystem i Finland. Det nya inkassosyste-
met, som även har implementerats i Sverige, möjliggör 
en ökad effektivitet och högre kvalitet. Mer intuitiva 
gränssnitt möjliggör även en påtagligt ökad användar-
vänlighet. Det kommer vidare göra det möjligt att i hög 
utsträckning automatisera flöden och skräddarsy 
ärende hanteringen utifrån specifika kundbehov och 
vad som bedöms mest lämpat i varje enskilt fall. 

Som en konsekvens av pandemin minskade inkas-
sovolymerna generellt under året. Sett till enskilda geo-
grafiska marknader hade även en tidigare genomförd 
lagförändring i Norge avseende minskade avgifter för 
inkassohantering en fortsatt negativ effekt på intäk-
terna under 2021. I Sverige uppvisade inkassoverksam-
heten en stark tillväxt under året.

Fokus 2022 
Stort fokus under 2022 kommer att ligga på 
att utveckla erbjudandet i linje med Sergel 
Groups vision för 2025. Målet är att sätta en 
ny standard när det gäller anpassning av 
kundresan. Så långt som möjligt ska proces-
sen anpassas utifrån den enskilda individens 
önskemål och behov. I detta arbete spelar 
automatisering, machine learning och använ-
dande av artificiell intelligens viktiga roller. 
Sammantaget gör tekniken det möjlighet att 
både stärka kunderbjudandet och samtidigt 
effektivisera interna processer.

Inkasso

Inkasso är det största och äldsta produktområdet inom Sergel Group. 
Här erbjuds alla typer av inkassotjänster, både lokalt och internationellt. 

Målet i alla ärenden är att säkerställa såväl betalning som fortsatt 
goda relationer till slutkunden.
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Meddelandetjänsterna omfattar SMS-utskick i sam-
band med bland annat försäljning och marknadsföring, 
autentisering, ordernotifiering, leveransbesked och 
påminnelser. Tjänsterna är anpassade både för kunder 
som skickar riktade meddelanden till specifika kunder 
och för de som sänder stora mängder meddelanden i 
samband med specifika kampanjer.

Genom betaltjänsten hanteras betalningstransaktio-
ner i samband med köp av t.ex. digitalt content och vid 
omröstningar i TV-program. Betaltjänsterna gör det 
möjligt för innehållsleverantörer att fakturera betalsam-
tal direkt via kundens telefonräkning – oavsett vilken 
operatör kunderna har. 

Utveckling 2021
Affärsområdet Connect uppvisade under året en stark 
utveckling och kraftig tillväxt. Sett till omsättning upp-
gick tillväxten för helåret till 56 procent. Till de främsta 
drivkrafterna hörde en växande efterfrågan på medde-
landetjänster. Särskilt stark var tillväxten bland kunder 
inom transport- och logistik samt retail- och daglig-
varuhandel. 

Fokus 2022
Stor kraft kommer under 2022 läggas på 
att fortsätta utveckla erbjudandet och öka 
volymerna på såväl nya som befintliga kunder. 
Särskilt fokus kommer att ligga på fortsatt 
utveckling av meddelandetjänsterna. 

Meddelande- och betaltjänster

Inom Sergel Connect erbjuds effektiva meddelandetjänster 
och mikrobetalningar via SMS
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Sergel Group är ett företag byggt på samarbete 
och tillgång till data. Stor kraft har under senare 
år lagts på att etablera en stark gemensam kul-

tur präglad av självledarskap. Under 2021 genomför-
des workshops för ledare och medarbetare i Values in 
Action och Growth Mindset, som kopplar personliga 
värderingar till organisationens Guiding Principles.

Generellt flyttas tyngdpunkten i ledarskapet allt 
närmre medarbetaren, både vad gäller ansvar och 
mandat att fatta beslut. Denna utveckling leder i sin 
tur till ett ökat behov av ett tydligt gemensamt syfte 
och samsyn kring övergripande mål. En stark gemen-
sam kultur byggd på gemensamma värderingar och 
samsyn kring de övergripande målen gör det lättare att 
fatta rätt beslut och ökar därigenom den interna effek-
tiviteten. Det ökar tydligheten mot kund och bidrar även 
till att stärka attraktionskraften bland såväl nuvarande 
som framtida medarbetare.

Beslut byggda på data
Tillgången till, och användandet av, data utgör navet 
i Sergel Groups verksamhet – från utveckling av 
själva erbjudandet till optimering av interna proces-
ser. Ambitionen framöver är att bli än mer datadrivna 
– och där möjligt dra nytta av artificiell intelligens 
och avancerad analys. Potentialen är enorm, inte 
minst inom områden som kreditscoring och faktura-
hantering, men också när det gäller att automatisera 
interna administrativa processer. Detta kommer även 
att påverka kompetansbehovet framåt, både när det 
 gäller intern kompetensutveckling och extern rekry-
tering.

Ett företag byggt på samarbete, 
självledarskap och data

I Sergel Group förenas den stora organisationens styrkor i form av  strukturer, rutiner och 
processer – med den mindre organisationens  förmåga till nytänkande,  snabbrörlighet och 

initiativförmåga. Det är Sergels ambition att genom självledarskap och samarbete säkerställa 
största möjliga beslutsmandat i den direkta kontakten med våra kunder och slutkunder.
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Fortsatt anpassning till följd av pandemin
Under året bedrevs ett omfattande fortsatt arbete med 
att minimera risken för smittspridning på Sergel 
Groups kontor. Det förebyggande arbetet har omfattat 
ett brett spektrum av åtgärder, bland annat kontinuer-
liga riskbedömningar av arbetsplatser och arbetsmo-
ment, strikta rutiner kring rengöring och hygien, samt 
information om att hålla avstånd. Alla medarbetare 
som under året haft möjlighet att distansarbeta, har 
uppmanats att göra så. Fysiska möten har så långt 
möjligt undvikits och ersatts av digitala. 

Kombinationen av arbete på kontor och på distans 
har upplevts som positiv av såväl företag som med-
arbetare. Hybridformen kommer därför att fortsätta 
även framöver. 

”Creating opportunities for people 
and  business ” 
Sergel Groups syfte, ”Creating opportunities 
for people and business”, utgör grunden för 
all verksamhet inom koncernen. Det vägleder 
arbetet med att skapa värde för kunderna, nå 
de strategiska målen och att bli en av de mest 
attraktiva arbetsgivarna i branschen. 

Sergel Groups bärande principer
• Courage to challenge and change 
• Clear ownership, shared responsibility 
• Transparency creates trust 
• Commit to cooperate 
• Make it fun 
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Hållbarhet

För Sergel Group går frågor kring etik, transparens 
och arbetsgivaransvar i mångt och mycket hand i 
hand med en sund och stabil finansiell utveckling. 

Såväl kunder och slutkunder som ägare och samhället 
i stort gynnas av en effektiv kreditgivning och hante-
ring. 

Under 2021 fortsatte arbetet med att integrera håll-
barhetsperspektivet i den dagliga verksamheten. Uti-
från en väsentlighetsanalys har fyra fokusområden 
identifierats – vilka nu utgör ramverket för det fortsatta 
arbetet framöver. Till de mest centrala delarna hör att 
värna kundernas relation till slutkunden och att säker-
ställa ett starkt arbetsgivarvarumärke - men också att 
kontinuerligt minska den egna verksamhetens påver-
kan på miljön.

Sergel Group vill vara en drivande kraft i utvecklingen av en hållbar 
 kreditmarknad. Genom att värna relationen mellan kund och slutkund 

skapar vi värden för båda parter. Vi säkerställer att våra kunder får betalt, 
samtidigt som vi genom individanpassade lösningar bidrar till att göra 

processen och betalningen enklare för slutkunden.

FNs mål för hållbar utveckling
Sergel Group stödjer FNs globala mål fullt 
ut och anser att de har potential att bidra till 
en mer hållbar utveckling – för såväl samhället 
i stort som enskilda företag och verksamheter.
Sergel Group verksamhet har bäring på flera av 
målen, men fokus i arbetet ligger på mål 3, 5, 8, 
9, 10, 12, 13 och 16 vilka har den tydligaste 
kopplingen till verksamheten samt där möjlig-
heten till positiv påverkan bedöms vara störst.

FNs mål för hållbar utveckling
Sergel Group stödjer FNs globala mål fullt ut och anser 
att de har potential att bidra till en mer hållbar utveck-
ling – för såväl samhället i stort som enskilda företag 
och verksamheter. Sergel Group verksamhet har bäring 
på flera av målen, men fokus i arbetet ligger på mål 3, 
5, 8, 9, 10, 12, 13 och 16 vilka har den tydligaste kopp-
lingen till verksamheten samt där möjligheten till posi-
tiv påverkan bedöms vara störst.

Undertecknande av Science Based Targets Initiative
Sergelkoncernen har undertecknat EU-initiativet Science 
Based Targets Initiative. Detta innebär att koncernens 
verksamhet ska vara koldioxidneutral till 2030 och där-
med bidra till att temperaturökning inte överstiger 1,5 
grader till 2050.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete  
på sergel.se/hallbarhet/
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Fyra fokusområden

 Tillhandahålla eko-
nomisk stabilitet för 
våra kunder

• Genomtänkt kundselektering

• Etisk inkassohantering

• En värdekedja med  fokus 
på återkommande kunder

1 Slutkunder
• Rättvis bedömning 

av  kreditvärdighet

• Individuell och respektfull 
ärendehantering

• Tillgängliga och trans-
parenta lösningar

2 Medarbetare
• Attrahera, utveckla 

och  behålla talanger

• Bra och hälsosam arbets-
miljö

• Mångfald, inkludering och 
lika möjligheter

3 Hållbar verksamhet
• Kontinuerligt minska  

negativ miljö påverkan

• Efterlevnad, integritet och 
anti-korruption

• Best practice och 
 samarbeten

4

4
Hållbar verksamhet

1
Kunder

Medarbetare
3

2
Slutkunder

We 
care

Från ord till 
handling – våra 

prioriteringar 
2022
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• Implementera policy och 
instruktion avseende 
kundurvals kriterier och nya 
kundrelationer

• Utveckla kommunikationen om 
gemensamma värderingar, 
utmaningar och bidra till en väl 
fungerande kreditmarknad

• Implementera nya eller uppdate-
rade scorecards för kredithante-
ring

• Ersätta äldre kredithanterings-
system

• Ge tydliga mandat för anställda 
att göra avtal med slutkunder

• Genomför ledarskapsutbildningar

• Mät de vanligaste orsakerna till 
inkommande samtal och inför 
effektiva självbetjäningslös-
ningar

• Kompetenskartläggning på 
såväl individuell som företags-
nivå

• Implementera individuella 
utvecklingsplaner och struktu-
rer för uppföljning

• Förbättra koncernens utbild-
nings- och utvecklingserbjudan-
den

• Formulera mål i enlighet med  
Science Base Targets Initiative

• Genomföra en klimatriskanalys 
som även inkluderar konsekvens-
bedömning

• Definiera miljömässiga och soci-
ala krav på leverantörer och part-
ners

• Fortsatta interna och externa revi-
sioner i syfte att följa upp efterlev-
nad av policyer och rutiner
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Legres AB (publ) avger härmed årsredovisning  
och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31

Legres AB (publ) (559085-4773) har sitt säte i Stockholm och bildades i oktober 
2016. Bolaget äger följande dotterbolag: Sergel Kredittjänster AB, Sergel Oy 
 (Finland), Sergel Norge AS och Sergel A/S (Danmark). Legres AB (Publ) ägs till 
100% av Legres Holding AB (559093-6596) som i sin tur ägs av Zostera AB (Namn-
ändrat från Marginalen Group AB) (556587-0242) till 100%. 

Legres AB (publ) (”Legres”) och dess dotterbolag har som affärsidé att erbjuda 
högkvalitativa tjänster inom kredit-, kundreskontra- och inkassotjänster samt betal- och 
meddelandetjänster till transaktionsintensiva bolag i Norden. Koncernen har två 
kontor i Sverige, två i Finland, två i Norge och ett i Danmark. Koncernen erbjuder 
sina kunder ett helhetskoncept som hanterar samtliga faser inom kredit givnings-
cykeln och Credit Management Services, med målsättningen att vara den ledande 
nordiska aktörerna inom området. Inom produktområdet kredittjänster ingår till-
handahållande av kreditscoringmodeller och system för  kreditbeslut,  monitorering 
och kundvalidering. Området stod 2021 för 6,5 % (7 %) av netto omsättningen. Pro-
duktområdet kundreskontra omfattar erbjudanden inom kund  reskontra hantering så 
som betalningsmatchning, påminnelsehantering och återrapportering. Produktom-
rådet stod 2021 för 2 % (14%) av nettoomsättningen. Inkasso är det största pro-
duktområdet inom koncernen. Här erbjuds alla typer av inkassotjänster, både lokalt 
och internationellt samt kopplat till juridiska tjänster. Inom produktområdet ingår 
även förmedling av portföljer med förfallna fordringar. Inkasso stod 2021 för 66,6 
% (64 %) av koncernens netto omsättning. Slutligen erbjuds produkter inom betal- 
och meddelandetjänster ”Connect”, vilket omfattar kampanjutskick av SMS för 
kunds räkning, hantering av donationer, SMS-röster m.m. Detta affärsområde ökar 
mest och stod för 25,1 % (15 %) av  koncernens nettoomsättning under 2021.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Under 2021 fortsatte pandemin Covid-19 att påverka det svenska samhället och 
näringslivet i negativ riktning. Förutsättningarna för Sergelkoncernen att bedriva 
sin affärsverksamhet påverkades genom att nordiska företag blev mer restriktiva i 
sin kreditgivning, vilket märktes särskilt tydligt i Finland. Utvecklingen ledde till mindre 
affärsvolymer för Sergel och därmed en försämrad intäkts- och resultatutveckling. 
Inget av bolagen inom koncernen mottog några statliga stöd. 

Samtidigt som pandemin hade en återhållande effekt på de traditionella inkas-
sotjänsterna så lyckades verksamheten i Sverige delvis kompensera detta genom 
att utveckla affärsområdet Connect, som hade en stark tillväxt (56%) under året. 
En ökad grad av hemarbete och övriga restriktioner påskyndade den digitala ut-
vecklingen i samhället och behovet av Sergels digitala meddelandetjänster 
 (Connect) ökade både bland företag, myndigheter och privatpersoner. 

Vidare hade även en god kostnadskontroll och en effektivare framdrift av verk-
samheterna i de olika länderna en kompensatorisk effekt på Legres finansiella 
utveckling.

De av pandemin förändrade affärsförutsättningarna medförde dock en osäker-
het om bolaget kommer att kunna möta vissa underhållsvillkor (’maintenance test’) 
enligt obligationsavtalet under kommande år. Bolaget genomförde därför en 
omförhandling med obligationsinnehavarna för att ändra villkoren för den säker-

ställda obligationen. Omförhandlingen avslutades den 28 januari med nya obliga-
tionsvillkor.

Under året genomfördes investeringar i IT-system och det nya kärnsystemet/
inkassosystemet implementerades i Finland, vilket avsevärt förbättrade förutsätt-
ningarna för affärsutveckling mot såväl kunder som slutkunder. Andra förbätt-
ringsåtgärder var kortare kötid i kundservice, identifiering via Bank-id samt en 
utvecklad kundwebb med en tydligare ärendehantering och en gäldenärswebb 
med högre grad av självservice.

Under året intensifierades koncernens hållbarhetsarbete genom att Sergel som 
första inkassoföretag skrev under EU-initiativet ”Science Based Targets”. Detta 
innebär att Sergelkoncernen har som målsättning att bli koldioxidneutrala 2030.

I slutet av året inleddes även ett strategi- och visionsarbete som kommer att 
tydliggöra Sergelkoncernens framtida inriktning och utvecklingsområden.

Kommentarer till verksamhet, resultat och ställning 
För räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31 uppgick nettoomsättningen till 
701,3 mkr, att jämföra med 728,8 mkr 2020. Omsättningsminskningen drivs 
främst av den norska lagändringen med minskade inkassoavgifter samt det upp-
sagda avtalet med Telia avseende kundreskontra. Detta motverkas däremot av att 
Connect presterat väldigt bra under 2021 med en ökning på 56 % jämfört med före-
gående år. I Sverige har även inkassoverksamheten ökat jämfört med föregående år.  

Rörelseresultatet uppgick till 34,3 mkr jämfört med 78,7 mkr för 2020, en minsk-
ning med 44,3 mkr vilket förutom omsättningsminskningen beror på ökade kostna-
der för nya IT-plattformen samt ökade direkta kostnader för Connect. Bolagen har 
dock genomfört ett gediget arbete med kostnadsbesparingar och flertalet effekti-
viseringar har utförts under året för att motverka intäktsminskningen. De största 
drivarna av denna kostnadsreduktion är personalkostnader, i främst Sverige, Norge 
och Finland.

Resultat efter skatt uppgick till -39,1 mkr, jämfört med 17,7 mkr för 2020. Finans-
nettot uppgår till -64,3 mkr jämfört med -54,0 mkr 2020, då kostnaderna blev högre 
till följd av omförhandling av obligationsvillkoren. Koncernens skattekostnad upp-
gick till -9,2 mkr för 2021 jämfört med -7,0 mkr föregående år. Skattekostnaden 
bestod av aktuell skatt om -12,0 mkr (-16,4) och uppskjuten skatt om 2,8 mkr (9,4).

Koncernens finansiella ställning har ligger ungefär på samma nivå som föregå-
ende år. Eget kapital har ökat beroende på ett aktieägartillskott om 25 mkr och 
uppgår till 62,1 mkr jämfört med 60,9 mkr föregående år och då skulden minskat  
innebär det att soliditeten nu uppgår till 5,8% jämfört med 5,2% 2020. Likvida 
medel har minskat från 200,9 mkr till 99,1 mkr vilket beror på amortering av obliga-
tionen med 110 mkr. Obligationen förfaller 9 juli 2022 varpå skulden omklassificer-
ats till kortfristig skuld och refinansiering kommer att genomföras under Q2 2022. 
Ytterligare investeringar gjordes under året, främst i den nya tekniska plattformen, 
Sergel House, med 44,9 mkr (42,2). I slutet av 2019 lanserades plattformen i Sve-
rige och under 2021 har plattformen även lanserats i Finland. Kassaflöde från 
löpande verksamhet uppgick till 19,5 mkr (77,5).

FLERÅRSÖVERSIKT, NYCKELTAL

KONCERNEN 
Mkr 2021 2020 2019

Nettoomsättning 701,3 728,8 825,7
EBITDA* 100 136,4 164,1
Rörelseresultat 34,3 78,7 113,0
Resultat efter skatt –39,1 17,7 11,6
Avkastning eget kapital* Neg 41,3% 57%
Avkastning totalt kapital* 3,1% 6,7% 10,0%
Soliditet* 5,8% 5,2% 4,9%
Räntetäckningsgrad* 2,56 3,28 3,99
Räntebärande nettoskuld till EBITDA* 4,41 3,3 2,76
Likvida medel 99,1 200,9 186,6
Kassaflöde löpande verksamhet 19,5 79,2 84,1
Medelantal anställda* 329 365 389

* Utgör ett s.k. alternativt nyckeltal. För definition och beräkning, se sidan 63.

MODERBOLAGET  
Mkr 2021 2020 2019

Nettoomsättning 68,9 80,2 42,6
Rörelseresultat –3,7 17 –1,2

Resultat efter skatt –51,6 8 8,1
Avkastning eget kapital* Neg 17,0% 25,0%
Avkastning totalt kapital* Neg 1,9% Neg
Soliditet* 4,4% 7,5% 7,0%
Likvida medel 3,7 0,7 29,4
Kassaflöde löpande verksamhet –30,9 13,5 21,2
Medelantal anställda* – – –

* Utgör ett s.k. alternativt nyckeltal. För definition och beräkning, se sidan 63.

Utveckling av verksamhet, ställning och resultat (moderföretaget) 
Legres AB (publ) ska fungera som moderbolag i koncernen och bedriver därför 
ingen egen affärsverksamhet. Huvudsaklig intäkt utgörs därför av utdelningar från 
dotterbolagen. Under 2021 utgjorde nettoomsättningen till 68,9 mkr (80,2), vilket 
främst utgjordes av vidarefakturering av kostnader till koncernbolag. Totala intäkter 
från utdelningar uppgick till 5,5 mkr (12,8). Under 2020 hade koncernen en extern 
intäkt om 17 mkr relaterat till förvärvet av Sergel-gruppen vilket främst förklarar 
skillnaden jämfört mot föregående år. Räntekostnader och liknande resultatposter 
uppgick till -67,4 mkr (-53,5). De högre kostnaderna under 2021 beror på dels på 
högre valutakursförluster samt kostnader som uppkommit i samband med omför-
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handlingen av obligationsvillkoren, och har påverkat årets resultat med -9,6 mkr. 
Till följd av detta har moderbolagets finansiella ställning har försämrats något, 
soliditeten minskade till 4,4% (7,5%).

Koncernens riskhantering
Riskorganisation och styrning 
Styrelsen har det övergripande ansvaret för sätta tydliga mål beträffande långsik-
tig risktolerans, sammansättning och hantering avseende verksamhetens risker. 
Styrelsen har i styrande dokument, inom vissa ramar, delegerat ansvaret till olika 
instanser inom koncernen. Styrelsens instruktioner avseende styrning och risk-
hantering är grundläggande för verksamhetsstyrning och god intern kontroll. 
 Tillsammans med koncernens affärsplaner lägger regelverket grunden för hur 
 styrelsen bedömer och utvecklar koncernens verksamhet.

Koncernens riskhantering bygger på två försvarslinjer. Den första försvarslinjen 
utgörs av linjeorganisationen. Här identifieras dagligen olika risker. Den andra för-
svarslinjen utgörs av den oberoende funktionen för Compliance och Risk. Andra 
försvarslinjen ansvarar för att utveckla, upprätthålla och övervaka koncernens 
övergripande principer och ramverk för riskhantering och regelefterlevnad samt 
att rapportera till styrelse och VD. Direkt underställd VD finns funktionen för Regel-
efterlevnad som bevakar att förändringar i externa regelverk implementeras, att 
verksamheten löpande utbildas och kontrollerar att policys och instruktioner följs. 
Rapportering av risker sker löpande till både ledning och styrelse

Riskstrategier och processer för riskhantering 
Styrelsen har fastställt koncernens riskstrategi i Riskpolicyn. Strategin innebär att 
inom ramen för riskaptiten fastställa risktoleransnivåer (”limiter”) för varje relevant 
risk som sedan löpande följs upp och ageras på vid behov. Risktoleransnivåer defi-
nieras och övervakas genom olika nyckeltal. Nedan följer en generell beskrivning 
av arbetets inriktning per typ av risk: 

 – Kredit- och motpartsrisk: risk för koncernen att inte erhålla betalning pga. att 
kunder inte klarar av att infria sina åtaganden. Risktoleransen definieras och 
mäts via indikatorer så som andel av kundreskontra i förfall över 30 dagar, rating 
på använda banker. 

 – Kapitalrisk: risk för framtida förluster eller kostnader för oväntade händelser. 
Risktolerans och uppföljning baseras på indikatorer så som soliditet och avkast-
ning på eget kapital. 

 – Marknadsrisk: risk för att verkligt värde på koncernens finansiella tillgångar 
varierar pga. förändringar i marknadspriser. Koncernen har framförallt två typer 
av marknadsrisk; valutarisk och ränterisk. Dessa limiteras och bevakas via bl.a. 
fastställda regler om maximal storlek på osäkrade transaktioner i utländsk 
valuta, maxgränser för innehav i utländsk valuta m.m. 

 – Strategisk risk: risk att en skada uppkommer om koncernen väljer fel strategi i 
sin strävan efter vinstgivande affärsverksamhet. Strategisk risk inkluderas som 
en komponent i den årliga strategiska affärsplaneringen. 

 – Likviditets- och finansieringsrisk: risk att koncernen inte kan infria sina betal-
ningsförpliktelser utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar markant. 
Övervakas och limiteras genom minimigränser för likviditet, nyckeltal så som 
kassalikviditet m.m. 

 – Operativ risk: risk för förlust till följd av att otillräckliga interna processer eller 
rutiner, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Täcks genom 
årliga utvärderingar av nyckelprocesser. De faktiska riskindikatorerna mäts och 
följs upp med ett trafikljussystem där grönt visar att risken väl ligger inom fast-
ställd riskaptit samt rött indikerar behov av åtgärder för att reducera risken. 
 Processen innebär att ansvarig funktion inom första linjen löpande följer upp 
indikatorn och rapporterar resultatet till funktionen för Riskkontroll. Funktionen 
för Riskkontroll sammanställer mätresultaten och bedömer de eventuella åtgär-
der som första linjen ska vidta för att säkerställa att riskaptiten upprätthålls.

Personal 
Antalet medarbetare uppgick i genomsnitt till 330 under 2021 (365). Samtliga 
medarbetare har individuella mål som bygger på koncernens övergripande strate-
giska mål. Målen följs upp kontinuerligt genom bl.a. medarbetarsamtal. 
 Personaluppgifter finns i övrigt specificerade i not 9.

Hållbarhetsrapport 
Legreskoncernens hållbarhetsarbete regleras i en hållbarhetspolicy som gäller 
samtliga bolag i koncernen. 

Med hållbarhet menar vi långsiktig finansiell lönsamhet som skapas genom en 
hållbar affärsverksamhet som har en positiv påverkan på miljö, samhälle, kunder, 
slutkunder och medarbetare. 

Genom Legreskoncernens motto ”We Care” definierar vi hur värde skapas för våra 
kunder, slutkunder, anställda och ägare. Konceptet appliceras även på samhället i 
övrigt och tydliggör hur vi som leverantör av kredittjänster ska bidra till en hållbar 
framtid. Styrelsen har det yttersta ansvaret för att implementera hållbarhetsarbetet i 
organisationen och den har delegerat styrning och uppföljning till hållbarhetsrådet. 
Hållbarhetsrådet består av VD och CFO, Head of Legal och Head of People & Culture 
för Legreskoncernen och har bland annat till uppgift att förankra och förbereda 
material till styrelsen inom området. Det dagliga arbetet med hållbarhet ska vara en 
integrerad del av organisationens verksamhet. 

Hållbarhetsarbetet är uppbyggt kring fyra olika fokusområden; kund, slutkund, 
anställda och en hållbar operationell verksamhet som tillsammans ska verka för en 
ekonomisk-, miljömässig- samt social hållbarhet. Vi anser att alla som kan förlitas 
en kredit ska kunna få en kredit.

Ur ett kundperspektiv är målsättningen att vara det självklara valet som en trovär-
dig, etisk och ansvarstagande samarbetspartner. Vi arbetar inte med verksamheter 
som tillämpar oetiska affärsmetoder eller driver en ohälsosam skuldsättning.

I slutkundsperspektivet är vi faktabaserade och objektiva i utvärderingen av de 

finansiella förutsättningarna för varje enskild individ och företag. Vi har robusta pro-
cesser som drivs av den data vi tillåts tillämpa i bedömningarna av dessa. Vi gör vårt 
yttersta för att hjälpa våra slutkunder i den situation de befinner sig genom att 
erbjuda rimliga och hållbara skuldlösningar.

Våra anställda är den enskilt största framgångsfaktorn i vår verksamhet. Genom 
att skapa en stimulerande och positiv arbetsmiljö så ger vi alla förutsättningarna 
att växa och utvecklas. Vi arbetar aktivt för att motverka alla former av arbets-
platsdiskriminering.

I vår operationella verksamhet så arbetar vi med att minska vår negativa påver-
kan på miljön i affärsbeslut och agerande, och uppmuntrar våra anställda att aktivt 
verka för en bättre miljö. Vi strävar efter att digitalisera i största möjliga utsträckning 
för att minska fysiska brev och är återhållsamma och miljömedvetna i vårt resande.

Vi stödjer FNs globala hållbarhetsmål.  Särskilt betydelsefulla mål för Sergelkon-
cencernen är mål 8, 9 och 10 med tillhörande delmål 8.1, 8.10, 9.3 och 10.2. Dessa 
bedöms ha den tydligaste kopplingen till verkamheten. 

Sergelkoncernen har undertecknat EU-initiativet Science Based Targets Initiative. 
Detta innebär att koncernens verksamhet ska vara koldioxidneutrala till 2030 och 
därmed bidra till att temperaturökning inte överstiger 1,5 grader till 2050.

Förväntad framtida utveckling 
Legreskoncernen bedriver ett visions- och strategiarbete som påverkar koncept, 
erbjudanden, affärs- och intäktsmodeller. Istället för att vara en leverantör av 
inkassotjänster vill vi bli en partner inom kredithantering – som genom innova-
tionsförmåga, data och rätt analysmodeller säkerställer långsiktiga och lönsamma 
relationer mellan våra kunder och slutkunder. Vi bedömer att detta arbete kommer 
att leda till förbättrade tillväxtmöjligheter framöver.

Förslag till vinstdisposition (kronor)
Till årsstämmans förfogande står följande:

Balanserat resultat 93 696 948
Årets resultat –51 559 459

Totalt 42 137 489

Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras 42 137 489

Beträffande moderföretagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvi-
sas till efterföljande resultat- och balansräkningar, rapporter över förändringar i 
eget kapital, kassaflödesanalyser samt noter. Alla belopp uttrycks i miljoner 
svenska kronor där ej annat anges.

Forts., förvaltningsberättelse
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Bolagsstyrningsrapport

Allmänt om Legres bolagsstyrning
Legres AB (publ),”Legres”, är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. 
Legres bolagsstyrning ska säkerställa god risk- och internkontroll, tydlig ansvars-
fördelning, sund företagskultur, effektivt beslutsfattande och goda relationer med 
företagets intressenter och på så vis bidra till ett långsiktigt värdeskapande för 
bolagets ägare. I Legres fördelas behörighet, ledning och styrning mellan aktieä-
gare, styrelse, Vd och ledningsgrupp. Tillämpliga lagar och förordningar, bolags-
ordning, interna policys och instruktioner utgör grunden för Legres bolagsstyrning. 
Styrelsen avger härmed bolagsstyrningsrapport för 2021.

Regelverk
De externa styrdokumenten utgörs främst av svensk aktiebolagslag, Årsredovis-
ningslagen samt andra relevanta lagar. Andra viktiga interna styrdokument är 
bolagsordningen, styrelsens arbetsordning samt styrelsens instruktion för Vd och 
rapportering till styrelsen. Därtill kommer interna policys och riktlinjer som fast-
ställs av styrelsen och revideras årligen så som riskpolicyn. Legres omfattas inte 
av Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) eftersom bolaget inte har aktier upp-
tagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.

Ägare och ägarförhållanden
Legres är ett helägt dotterbolag till Legres Holding AB (559093-6596).   Legres 
 Holding AB ägs i sin tur i sin helhet av Zostera AB (namnändrat från Marginalen 
Group AB (556587-0242).

Årsstämma
Årsstämman är Legres högsta beslutande organ, varigenom Legres aktieägare 
äger rätt att besluta i Legres angelägenheter. Årsstämman utser styrelse och revi-
sorer samt beslutar om ersättning till dem, fastställer resultaträkning och balans-
räkning, beslutar om disposition av bolagets resultat, beviljar ansvarsfrihet för sty-
relse och Vd samt beslutar i andra ärenden enligt lag, bolagsordning m.m. Bolaget 
höll årsstämma den 21 april 2021 i bolagets lokaler på Adolf Fredriks kyrkogata 8 i 
Stockholm. Årsstämman 2022 hålls den 27 april i bolagets lokaler på Adolf Fred-
riks kyrkogata 8 i Stockholm.

Styrelsen och dess arbete
Styrelsen ansvarar för Legres organisation och förvaltning och ska fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation. Styrelsen ska också se till att Legres 
 organisation är utformad så att redovisningen, medelsförvaltningen och de 
 ekonomiska förhållandena i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen 
ska vidare fastställa verksamhetsmål och strategi, utvärdera den operativa led-
ningen samt säkerställa att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll. 
Styrelsen ansvarar också för att den finansiella rapporteringen följer aktiebolags-
lagen och tillämpliga redovisningsstandarder. Styrelsen ska fastställa en skriftlig 

arbetsordning för sitt eget arbete och denna ska revideras och fastställas årligen. 
Slutligen utgör hela styrelsen revisionsutskott. Revisionsutskottet har till uppgift att: 

 – övervaka bolagets finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och 
förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet, 

 – med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i bolagets 
interna kontroll och riskhantering, 

 – hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen samt om slutsatserna av Revisorsinspektionens kvalitetskontroll, 

 – informera styrelsen om resultatet av revisionen och om på vilket sätt revisionen 
bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt om vilken funktion 
utskottet har haft, 

 – granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och då särskilt upp-
märksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revision, och 

 – biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval. 

Utvärdering av styrelsens arbete
Styrelsens ordförande ansvarar för utvärderingen av styrelsearbetet och rapporte-
ring till ägarna. Detta sker årligen och syftar till att ge en bild av ledamöternas åsikt 
om hur arbetet fungerar samt vilka förändringar som skulle kunna vidtas för att 
effektivisera arbetet.

Ersättning till styrelsen
Aktieägarna lägger fram förslag för beslut på årsstämman beträffande styrelse-
arvoden. För närvarande utgår inget arvode till styrelsen.

Revisor
Revisor väljs för en mandatperiod om ett år i enlighet med aktiebolagslagens 
huvudregel. Enligt bolagsordningen ska Legres ha en eller två revisorer. En revi-
sionsbyrå kan utses till Legres revisor. Den externa revisorn utses av årsstämman 
och granskar styrelsens och Vd:s förvaltning av Legres. På Legres årsstämma den 
21 april 2021 utsågs Deloitte AB till revisor för perioden fram till och med årsstäm-
man 2022. Huvudansvarig revisor är auktoriserad revisor Johan Telander.

Vd och ledningsgrupp
Styrelsen utser Vd som ansvarar för den löpande förvaltningen av Legres i enlighet 
med styrelsens anvisningar. Ansvarsfördelningen mellan styrelsen och Vd specifi-
ceras i tillägg till aktiebolagslagens regler i instruktion som fastställs av styrelsen 
varje år. Vd:s ansvar omfattar, men är inte begränsat till, drift av verksamheten, per-
sonal, ekonomi och redovisning, samt regelbunden kontakt med Legres 
 intressenter, som till exempel myndigheter. Vd ansvarar för att styrelsen får den 
information som krävs för beslutsfattande. Vd förser styrelsen med månads-
rapporter om de ekonomiska förhållandena, större händelser och annan viktig 
information. Vd har utsett en ledningsgrupp som leder den dagliga verksamheten. 

Ledningsgruppen har regelbundna möten för att fatta beslut om och följa upp verk-
samheten, diskutera organisations- och personalfrågor samt aktuella projekt och 
andra frågor.

Verksamhetsstyrning och intern kontroll
Legres verksamhetsstyrning och kontrollarbete utgår från den ansvarsfördelning 
mellan styrelse och Vd som fastställts i styrelsens arbetsordning samt från de 
 rapporteringskrav som styrelsen ställer. Styrelse och ledningsgrupp arbetar enligt 
en årscykel innehållande en strukturerad process för strategisk affärsplanering och 
verksamhetsuppföljning. Alla företagets aktiviteter utgår från Legres värderingar, 
som bygger på nyckelorden pålitlighet, engagemang och utveckling. Företagets 
verksamhet bedrivs i enlighet med Legres uppförandekod.

Legres bedriver ett internt kontrollarbete, vilket syftar till att säkerställa att verk-
samheten bedrivs på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Den interna 
kontrollen för finansiell rapportering syftar till att företaget ska upprätta en tillförlitlig 
finansiell redovisning och rapportering samt efterlever tillämpliga lagar och regler. 
Inom Legres finns policys, instruktioner och rutiner som ska fastställa regler och 
ansvar för specifika områden samt ange mandat och befogenheter. Utöver de av 
styrelsen fastställda policys finns olika styrdokument som fastställs av Vd, samt 
instruktioner och rutiner som fastställs av respektive verksamhetsansvarig. 
 Dokumenten är tillgängliga för alla anställda. De revideras årligen eller vid behov för 
att säkerställa att gällande lagar, förordningar etc. efterlevs. Organisationen infor-
meras och utbildas kontinuerligt i policys, instruktioner och rutiner. Sammantaget 
täcker detta interna regelverk på ett ändamålsenligt sätt in alla relevanta verksam-
hetsområden.
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Mkr Not 2021 2020

Nettoomsättning 5 701,3 728,8
Produktionskostnader 6 –503,9 –491,1

Bruttoresultat 197,4 237,7

Rörelsens kostnader
Administrationskostnader 6 –163,1 –159,0

Rörelseresultat 7, 8, 9 34,3 78,7

Finansiella intäkter 10 0,5 6,0
Finansiella kostnader 11 –64,7 –60,0

Resultat före skatt –29,9 24,7

Skatt på årets resultat 12 –9,2 –7,0

ÅRETS RESULTAT –39,1 17,7

Koncernens  
resultaträkning

Koncernens rapport  
över totalresultat

Mkr Not 2021 2020

Årets resultat –39,1 17,7

Övrigt totalresultat
Poster som kan komma att omklassificeras till resultatet:
 Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamhet 10,3 –15,4
Poster som inte kan omklassificeras till resultatet:
 Omvärdering av nettopensionsförpliktelsen 22 6,3 –0,3
 Inkomstskatt hänförlig till posten ovan –1,3 0,1

Summa övrigt totalresultat 15,3 –15,6

ÅRETS TOTALRESULTAT –23,8 2,1
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Koncernens balansräkning

Mkr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar 14
Goodwill 302,4 302,4
Övriga immateriella tillgångar 340,1 341,5

642,5 643,9
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 15 1,8 3,1
Nyttjanderättstillgångar 8 88,3 100,4

90,1 103,5
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjutna skattefordringar 12 12,1 19,3
Andra långfristiga fordringar 16 4,7 5,0

Summa anläggningstillgångar 749,4 771,7

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 17 65,2 51,6
Övriga fordringar 99,0 90,6
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 61,1 49,1

225,3 191,3

Likvida medel 19 99,1 200,9

Summa omsättningstillgångar 324,4 392,2

SUMMA TILLGÅNGAR 1 073,8 1 163,9

Mkr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital 31 0,5 0,5
Omräkningsreserver 20 2,8 –7,5
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 58,8 67,9

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 62,1 60,9

Summa eget kapital 62,1 60,9

Långfristiga skulder
Långfristiga leasingskulder 8 84,2 93,7
Övriga långfristiga skulder 21 164,7 696,8
Avsättningar för pensioner 22 29,8 37,8
Uppskjutna skatteskulder 12 46,7 53,6

325,4 881,9

Kortfristiga skulder
Leasingskulder 8 12,7 12,4
Räntebärande skulder 21 436,2 0,0
Leverantörsskulder 75,6 44,6
Aktuella skatteskulder 3,9 0,0
Övriga kortfristiga skulder 107,2 100,0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 50,7 64,1

686,3 221,1

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 073,8 1 163,9
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Koncernens rapport över  
förändringar i eget kapital

2020

Hänförligt till moderbolagets aktieägare

Mkr Aktiekapital
Omräknings-  

reserv

Balanserade 
 vinstmedel inklusive  

årets resultat
Summa  

eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2020 0,5 7,9 50,4 58,8
Årets resultat – – 17,7 17,7
Övrigt totalresultat:

Årets omräkningsdifferenser – –15,4 – –15,4
Omvärdering av nettopensions förpliktelsen, före skatt – – –0,3 –0,3
Skatt på omvärdering av  nettopensionsförpliktelsen – – 0,1 0,1

Summa övrigt totalresultat – –15,4 –0,2 –15,6

Summa totalresultat – –15,4 17,5 2,1

Utgående balans per 31 december 2020 0,5 –7,5 67,9 60,9

2021

Hänförligt till moderbolagets aktieägare

Mkr Aktiekapital
Omräknings-  

reserv

Balanserade 
 vinstmedel inklusive  

årets resultat
Summa  

eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2021 0,5 –7,5 67,9 60,9
Årets resultat –39,1 –39,1
Övrigt totalresultat:

Årets omräkningsdifferenser 10,3 10,3
Omvärdering av nettopensions förpliktelsen, före skatt 6,3 6,3
Skatt på omvärdering av  nettopensionsförpliktelsen –1,3 –1,3

Summa övrigt totalresultat 10,3 5,0 15,3

Summa totalresultat 10,3 –34,1 –23,8

Erhållet aktieägartillskott 25,0 25,0

Utgående balans per 31 december 2021 0,5 2,8 58,8 62,1
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Koncernens kassaflödesanalys

Mkr Not 2021 2020

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat 34,3 78,7
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

Avskrivningar 65,7 57,7
Omvärdering nettopensionsförpliktelse –1,5 0,1
Övrigt 2,7 –3,1

Erhållen ränta 0,3 5,4
Erlagd ränta –64,0 –44,0
Betald inkomstskatt –5,3 –29,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
 förändringar av rörelsekapital 32,2 65,3

Förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(–) av rörelsefordringar –34,2 21,0
Minskning(–)/ökning(+) av rörelseskulder 21,5 –8,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten 19,5 77,5

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar –44,9 –42,2
Investeringar i materiella anläggningstillgångar –3,9 –6,4
Förändringar av finansiella tillgångar 0,3 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten –48,5 –48,6

Mkr Not 2021 2020

Finansieringsverksamheten 30
Erhållet aktieägartillskott 25,0 0,0
Upptagna övriga lån 16,7 6,3
Amortering av övriga lån –118,7 –12,8

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –77,0 –6,5

Årets kassaflöde –106,0 22,4

Likvida medel vid årets början 200,9 186,6

Kursdifferenser i likvida medel 4,2 –8,1

Likvida medel vid årets slut 19 99,1 200,9
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Moderbolagets 
resultaträkning

Moderbolagets rapport 
över totalresultat

Mkr Not 2021 2020

Nettoomsättning 5  68,9    80,2
Administrationskostnader –72,6 –63,2

Rörelseresultat –3,7 17,0

Resultat från andelar i koncernföretag 26 5,5 12,8
Övriga ränteintäkter och liknade resultatposter 27 0,0 4,1
Räntekostnader och liknande resultatposter 28 –59,9 –53,5

Resultat efter finansiella poster –58,1 –19,6

Bokslutsdispositioner 11,1 30,7

Resultat före skatt –47,0 11,1

Skatt på årets resultat 12 –4,6 –3,1

ÅRETS RESULTAT –51,6 8,0

Mkr Not 2021 2020

Årets resultat –51,6 8,0

Övrigt totalresultat – –

ÅRETS TOTALRESULTAT –51,6 8,0
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Moderbolagets balansräkning

Mkr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 14 123,1 95,6

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 13 684,1 684,1
Uppskjuten skattefordran 12 6,4 11,0

690,5 695,1

Summa anläggningstillgångar 813,6 790,7

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 155,6 122,9
Övriga fordringar 5,8 4,5
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 0,2 0,3

161,6 127,7

Kassa och bank 19 3,7 0,7

Summa omsättningstillgångar 165,3 128,4

SUMMA TILLGÅNGAR 978,9 919,1

Mkr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 31 0,5 0,5

0,5 0,5
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 93,7 60,7
Årets resultat -51,6 8,0

42,1 68,7

Summa eget kapital 42,6 69,2

Långfristiga skulder
Obligationslån 21 0,0 544,6
Skulder till koncernföretag 21 289,8 235,6

289,8 780,2
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 17,9 16,3
Räntebärande skulder 436,2 0,0
Skulder till koncernföretag 184,1 44,4
Övriga kortfristiga skulder 0,0 0,0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 8,3 9,0

646,5 69,7

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 978,9 919,1
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Moderbolagets rapport över  
förändringar i eget kapital

2020

Bundet eget  
kapital Fritt eget kapital

Mkr Aktiekapital
Balanserad vinst  

eller förlust Årets resultat
Summa eget 

kapital

Ingående balans per 1 januari 2020 0,5 52,6 8,1 61,2
Disposition av f.g. års resultat 8,1 –8,1 –
Årets resultat 8,0 8,0
Summa totalresultat – – 8,0 8,0

Utgående balans per 31 december 2020 0,5 60,7 8,0 69,2

2021

Bundet eget  
kapital Fritt eget kapital

Mkr Aktiekapital
Balanserad vinst  

eller förlust Årets resultat
Summa eget 

kapital

Ingående balans per 1 januari 2021 0,5 60,7 8,0 69,2
Disposition av f.g. års resultat 8,0 –8,0 –
Årets resultat –51,6 –51,6
Övrigt totalresultat: – –

Summa övrigt totalresultat – – – –

Summa totalresultat –51,6 –51,6

Erhållet aktieägartillskott 25,0 25,0

Utgående balans per 31 december 2021 0,5 93,7 –51,6 42,6
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Moderbolagets kassaflödesanalys

Mkr Not 2021 2020

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat –3,7 17,0
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: 9,0 7,1
Erhållen utdelning 0,0 –
Erlagd ränta –30,3 –36,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital –25,0 –12,3

Förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(–) av rörelsefordringar –16,0 1,9
Minskning(–)/ökning(+) av rörelseskulder 10,1 23,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten –30,9 13,5

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –44,7 –42,2

Kassaflöde från Investeringsverksamheten –44,7 –42,2

Finansieringsverksamheten 30
Erhållet aktieägartillskott 25,0 –
Amortering av obligationslån –110,0 –
Upptagna lån 163,6 –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 78,6 0,0

Årets kassaflöde 3,0 –28,7

Likvida medel vid årets början 0,7 29,4

Likvida medel vid årets slut 19 3,7 0,7
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NOTER

Noter

Not 1 Allmän information

Legres AB (Publ), org nr 559085-4773 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med 
säte i Stockholm. Adressen är Box 26134, 100 41 Stockholm, med huvudkontor 
på Adolf Fredriks Kyrkogata 8, 111 37 Stockholm. Företaget och dess dotterfö-
retag (”koncernens”) verksamhet omfattar kredithanterings-, kundreskontra-, 
inkasso- samt betal- och meddelandetjänster till transaktionsintensiva företag i 
Norden. Koncernens sammansättning framgår i moderbolagets not 13 Andelar i 
koncernföretag.

Legres AB (Publ) ägs till 100 % av Legres Holding AB (559093-6596) som i sin 
tur ägs av Zostera AB (namnändrat från Marginalen Group AB) (556587-0242) till 
100 %. Högsta koncernredovisning upprättas av Zostera AB.

Angivna belopp i noter är i miljoner svenska kronor (mkr) och bokfört värde om 
inget annat anges. Siffror inom parentes avser föregående år.

Not 2 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciperna som tillämpas av koncernen anges nedan. Principerna 
har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges. Bokfört 
värde överensstämmer med verkligt värde, om inte annat anges.

2.1 GRUNDEN FÖR RAPPORTERNAS UPPRÄTTANDE
Koncernårsredovisning är upprättad i enlighet med Internationella redovisnings-
standarden (IFRS) och tolkningar av dessa standarder som antagits av EU-kom-
missionen. Därutöver tillämpas Årsredovisningslagen (1995:1554) samt Rådet för 
finansiell rapporterings rekommendation, Kompletterande redovisningsregler för 
koncerner (RFR 1).

Moderbolagets redovisningsprinciper beskrivs i avsnitt 2.16.

2.2 NYA OCH FRAMTIDA REDOVISNINGSPRINCIPER OCH 
UPPLYSNINGAR
Nya och ändrade standarder samt tolkningar som tillämpas av bolaget
Ändringar referensräntereformen Fas 2 av ändringarna i IFRS 9, IFRS 7 m.fl. gäller 
referensräntereformen från och med 1 januari 2021. I korthet innebär ändringar-
na att det gör det möjligt för företag att återspegla effekterna av att övergå från 
referensräntor som exempelvis ”STIBOR” till andra referensräntor utan att det ger 
upphov till redovisningsmässiga effekter som inte skulle ge användbar information 
till användare av finansiella rapporter. Koncernen påverkas av referensränterefor-
men i huvudsak i exponeringen för ”IBOR” i sin externa upplåning. Exponeringen 
för IBOR är främst begränsad till upplåning gällande obligationen om 440 MSEK.  

Obligationen förfaller dock under 2022 och ny refinansiering kommer att ske men 
bolaget följer upp förändringarna och deras påverkan. 
Några andra nya eller ändrade IFRS standarder eller tolkningar, vilka antagits under 
2021 har inte haft någon eller enbart en oväsentlig effekt på koncernens finansiella 
ställning, resultat, kassaflöde eller upplysningar.

2.3 KONCERNREDOVISNING
Koncernredovisningen är upprättad enligt IFRS 10 och omfattar moderföretaget 
Legres AB (publ) och de företag över vilka moderföretaget har bestämmande 
inflytande. Ett bestämmande inflytande är när koncernen exponeras för, eller har 
rätt till, rörlig avkastning från sitt engagemang i ett företag och kan använda sitt 
inflytande över företaget till att påverka sin avkastning. Bestämmande inflytande 
föreligger i normalfallet då moderföretaget direkt eller indirekt innehar aktier som 
representerar mer än 50 % av rösterna. 

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att 
förvärv av ett dotterföretag betraktas som en transaktion där koncernen indirekt 
förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder och eventualförplik-
telser. I koncernens eget kapital ingår därmed endast den del av dotterföretagens 
eget kapital som tillkommit efter förvärvet. Det koncernmässiga anskaffnings-
värdet fastställs genom en förvärvsanalys i anslutning till förvärvet. I analysen 
fastställs dels anskaffningsvärdet för andelarna eller rörelsen, dels det verkliga 
värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar samt övertagna 
skulder och eventualförpliktelser. Anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna 
respektive rörelsen utgörs av vederlagets verkliga värden per överlåtelsedagen. I 
anskaffningsvärdet inkluderas villkorade köpeskillingar som skuldförts till verkligt 
värde per förvärvstidpunkten. 

Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med tidpunkten för 
förvärvet till och med den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett bestäm-
mande inflytande över dotterföretaget. Redovisningsprinciperna för dotterföretag 
har vid behov justerats för att överensstämma med koncernens redovisnings-
principer. Alla koncerninterna transaktioner, mellanhavanden samt orealiserade 
vinster och förluster hänförliga till koncerninterna transaktioner har eliminerats vid 
upprättandet av koncernredovisningen.

Transaktioner med innehav utan bestämmande inflytande
Förändringar i moderföretagets andel i ett dotterföretag som inte leder till en 
förlust av bestämmande inflytande redovisas som egetkapitaltransaktioner (det 
vill säga som transaktioner med koncernens ägare). Eventuell skillnad mellan det 
belopp med vilket innehav utan bestämmande inflytande justeras och det verkliga 
värdet på den erlagda eller erhållna ersättningen redovisas direkt i eget kapital och 
fördelas på moderföretagets ägare.

När moderföretaget förlorar bestämmande inflytande över ett dotterföretag, 
beräknas vinsten eller förlusten vid avyttringen som skillnaden mellan

i) summan av det verkliga värdet för den erhållna ersättningen och det verkliga 
värdet av eventuellt kvarvarande innehav och 

ii) de tidigare redovisade värdena för dotterföretagets tillgångar (inklusive good-
will), och skulder och eventuellt innehav utan bestämmande inflytande.

Det verkliga värdet på kvarvarande innehav i det tidigare dotterföretaget vid 
den tidpunkt då det bestämmande inflytandet förloras betraktas som det verkliga 
värdet vid det första redovisningstillfället för en finansiell tillgång enligt IAS 39 
Finansiella instrument: Redovisning och värdering eller, i tillämpliga fall, anskaff-
ningsvärdet vid det första redovisningstillfället för en investering i ett intresseföre-
tag eller gemensamt styrt företag.

Rörelseförvärv
Rörelseförvärv redovisas enligt förvärvsmetoden.

Köpeskillingen för rörelseförvärvet värderas till verkligt värde vid förvärvstid-
punkten, vilket beräknas som summan av de verkliga värdena per förvärvstid-
punkten för erlagda tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder samt emitterade 
egetkapitalandelar i utbyte mot kontroll över den förvärvade rörelsen. Förvärvsrela-
terade utgifter redovisas i resultaträkningen när de uppkommer.

I köpeskillingen ingår även verkligt värde vid förvärvstidpunkten för de tillgångar 
eller skulder som är följden av en överenskommelse om villkorad köpeskilling. 
Förändringar i verkligt värde för en villkorad köpeskilling som uppkommer på 
grund av ytterligare information som erhållits efter förvärvstidpunkten om fakta 
och förhållanden som förelåg per förvärvstidpunkten, kvalificerar som justeringar 
under värderingsperioden och justeras retroaktivt, med motsvarande justering av 
goodwill. Villkorad köpeskilling som klassificeras som eget kapital omvärderas inte 
och efterföljande regleringen redovisas inom eget kapital. Alla andra förändringar i 
det verkliga värdet för en villkorad tilläggsköpeskilling redovisas i resultatet.

De identifierbara förvärvade tillgångarna och övertagna skulderna redovisas till 
verkligt värde per förvärvstidpunkten med följande undantag:
• Uppskjuten skattefordran eller -skuld och skulder eller tillgångar hänförliga till det 

förvärvade företagets avtal om ersättning till anställda redovisas och värderas i 
enlighet med IAS 12 Inkomstskatter respektive IAS 19 Ersättningar till anställda.

• Skulder eller egetkapitalinstrument hänförliga till det förvärvade företagets aktie-
relaterade tilldelningar eller till utbytet av det förvärvade företagets aktierelatera-
de tilldelningar mot förvärvarens aktierelaterade värderas vid förvärvstidpunkten 
i enlighet med IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar.

• Tillgångar (eller avyttringsgrupp) klassificerade som att de innehas för för-
säljning enligt IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och 
avvecklade verksamheter värderas i enlighet med den standarden.

Vid rörelseförvärv där summan av köpeskillingen, eventuellt innehav utan bestäm-
mande inflytande och verkligt värde vid förvärvstidpunkten på tidigare aktieinne-
hav överstiger verkligt värde vid förvärvstidpunkten på identifierbara förvärvade 
nettotillgångar redovisas skillnaden som goodwill i rapporten över finansiell 
ställning. Om skillnaden är negativ redovisas denna som en vinst på ett förvärv till 
lågt pris direkt i resultatet efter omprövning av skillnaden.
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För varje rörelseförvärv värderas tidigare innehav utan bestämmande inflytande 
i det förvärvade företaget antingen till verkligt värde eller till värdet av den propor-
tionella andelen av innehavet utan bestämmande inflytande av det förvärvade 
bolagets identifierbara nettotillgångar.

2.4 SEGMENTSRAPPORTERING
Ett rörelsesegment är en del av ett företag som bedriver affärsverksamhet från 
vilken den kan få intäkter och ådra sig kostnader, vars rörelseresultat regelbundet 
granskas av företagets högste verkställande beslutsfattare, och för vilken det 
finns fristående finansiell information. Företagets rapportering av rörelsesegment 
överensstämmer med den interna rapporteringen till den högste verkställande 
beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som 
bedömer rörelsesegmentens resultat och beslutar om fördelning av resurser. Vd 
utgör den högste verkställande beslutfattaren. De rapporteringsbara segmentens 
redovisningsprinciper överensstämmer med de principer som tillämpas av koncer-
nen i dess helhet. Legreskoncernen har definierat de respektive dotterbolagen som 
rörelsesegment, d.v.s. Sergel Kredittjänster AB (Sverige), Sergel Norge AS (Norge), 
Sergel Oy (Finland) samt Sergel A/S (Danmark). Inom rörelsesegmenten finns i sin 
tur följande intäktstyper: inkasso, betal- och meddelandetjänster (Connect), kund-
reskontratjänster samt kreditbeslut. Dessa beskrivs nedan i avsnitt 2.5 Intäkter. 
Ränteintäkter, räntekostnader, tillgångar och skulder redovisas dock inte per seg-
ment. Detta bedöms inte vara relevant eftersom fördelningen av finansiella poster 
och delar av balansräkningen beror på koncernstruktur och finansiering, som inte 
påverkas av regionernas egentliga prestationer. Verkliga redovisade ränteintäkter, 
räntekostnader, tillgångar och skulder per segment ingår heller inte i någon intern 
rapportering till koncernchefen. 

2.5 INTÄKTER
Koncernen tillämpar IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder. Intäkter redovisas för 
att skildra överföringen av utlovade varor och tjänster med ett belopp som speglar 
den ersättning som Legreskoncernen förväntas ha rätt till i utbyte mot dessa varor 
och tjänster.

Standarden tillämpar en femstegsmodell för intäktsredovisningen som består 
av följande steg:
1.  Identifiera avtalet med kunden (Beslut om huruvida IFRS 15 är applicerbart på 

avtalet eller inte).
2.  Identifiera prestationsåtaganden (Företaget måste identifiera alla löften om 

varor eller tjänster som finns i avtalet).
3.  Fastställ transaktionspriset
4.  Fördela transaktionspriset (Transaktionspriset måste fördelas på de distinkta 

prestationsåtaganden som finns i avtalet)
5.  Redovisa intäkt (Intäkt ska redovisas när ett distinkt prestationsåtagande är 

uppfyllt).

För Legreskoncernen kan intäkterna delas upp i följande intäktsströmmar: inkas-
sotjänster, betal- och meddelandetjänster, kundreskontratjänster och kreditbeslut. 
IFRS 15 är applicerbar på samtliga dessa intäktstyper. Nedan följer en beskrivning 
av respektive intäktstyp utifrån ett IFRS 15-perspektiv.

Inkassotjänster
För inkassotjänster utgörs prestationsåtagandet huvudsakligen av leverans av in-
kasserade medel från kundens gäldenärer, samt vissa enligt lag definierade hand-
lingar så som registrering av t.ex. betalningsföreläggandeärende eller utmätning. 
Transaktionspriset är tydligt definierat i avtal med kunden i form av en procentsats 
av inkasserade medel, eller enligt lag fastställda avgifter så som inkassoavgift, 
betalningsföreläggandeavgift m.m. Intäkt redovisas vid en tidpunkt, i samband 
med att inbetalning från gäldenären bokas in som klientmedel. 

Betal- och meddelandetjänster
Prestationsåtagandet utgörs av leverans av SMS och röststyrda tjänster. Transak-
tionspriset definieras som ett pris per SMS eller procent på samtalsvolym enligt 
kundavtal. Fakturering sker månadsvis i efterskott och intäkt redovisas vid en viss 
tidpunkt i takt med att tjänsterna utförts.

Kundreskontratjänster
Inom kundreskontra utgörs prestationsåtagandet av tjänster så som kundtjänst, 
bokning av inbetalningar och påminnelser. Transaktionspriset definieras i avtal 
med kund och utgörs av ett fast månadsarvode vilket faktureras månadsvis i 
efterskott. Intäkten bokas vid en tidpunkt i samband med att månadens tjänster le-
vererats till kunden. Eftersom fakturering görs i efterskott bokas upplupna intäkter 
in för ännu ej fakturerad månad.

Kreditbeslut
Prestationsåtagandet utgörs av leverans av system för kreditscoring som hjälper 
kunden att fatta rätt beslut kring potentiella nya kunder. Transaktionspriset definie-
ras i avtal med kund och utgörs av fast månadsarvode eller pris per åtgärd vilket 
faktureras månadsvis i efterskott. Intäkten bokas vid en tidpunkt i samband med 
att månadens tjänster levererats till kunden. Eftersom fakturering görs i efterskott 
bokas upplupna intäkter in för ännu ej fakturerad månad.

Övriga intäkter (Ej IFRS 15)

Utdelning
Utdelningsintäkter redovisas när Legres AB:s rätt att erhålla betalning har fastställts.

Ränteintäkter och räntekostnader
Ränteintäkter och räntekostnader i resultaträkningen består av räntor på finansiella 
tillgångar och skulder. 

2.6 LEASINGAVTAL 
Koncernen som leasetagare
Koncernen tillämpar samma redovisning- och värderingsmetod för alla leasingav-
tal, förutom för kortfristiga leasingavtal (löptid om max 12 månader) och leasing av 
tillgångar med lågt värde (under 45 tkr). Koncernen redovisar leasingskulder för att 
göra leasingbetalningar och nyttjanderättstillgångar som representerar rätten att 
använda de underliggande tillgångarna. Avskrivningar på nyttjanderättstillgången 
och ränta på leasingskulderna redovisas i resultaträkningen. I kassaflödesanaly-
sen redovisas amortering av leasingskulderna i finansieringsverksamheten och 
betalningar avseende räntedelen redovisas i den löpande verksamheten. Avskriv-
ningarna är inte kassaflödespåverkande och får därmed inte någon direkt påverkan 
på kassaflödesanalysen.

Nyttjanderättstillgången värderas till anskaffningsvärde minskat med acku-
mulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar, samt justerat för eventuell 
omvärdering av leasingskulder. Anskaffningsvärdet för nyttjanderättstillgången 
inkluderar värdet på leasingskulden, initiala direkta kostnader samt leasingkost-
nader som betalts före eller efter startdatumet. Nyttjanderättstillgången skrivs av 
linjärt över nyttjandeperioden. 

Leasingskulden värderas vid anskaffningstillfället till nuvärdet av de leasingav-
gifter som ska betalas under leasingperioden. Därefter ökar leasingskulden med 
räntekostnader och minskar med betalda leasingavgifter. Nuvärdet av leasings-
kulden beräknas utifrån koncernens marginella låneränta. Efter startdatumet 
omvärderas leasingskulden för att återspegla ändringar i leasingavtalet. 

Koncernen tillämpar undantagen för kortfristiga leasingavtal och för leasing av 
tillgångar med lågt värde. Leasingbetalningar för dessa avtal kostnadsfört linjärt 
över leasingperioden.

Koncernen som leasegivare
Vid första redovisningstillfället redovisar leasegivaren ett finansiellt leasingkon-
trakt som en fordran i balansräkningen. Det redovisade beloppet motsvarar nuvär-
det av framtida leasingbetalningar. Leasegivaren fördelar den finansiella intäkten 
i ett finansiellt leasingavtal så att en jämn förräntning erhålls i varje period på den 
nettoinvestering i ett finansiellt leasingavtal som företaget har.

Leasingintäkter vid operationella leasingavtal intäktsförs linjärt över leasing-
perioden.

2.7 UTLÄNDSK VALUTA
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen 
redovisas i den valuta som används i den primära ekonomiska miljö där respektive 
enhet huvudsakligen bedriver sin verksamhet (funktionell valuta). I koncernredovis-
ningen omräknas samtliga belopp till svenska kronor (SEK), vilket är moderföre-
tagets funktionella valuta och rapportvaluta. Legres AB:s dotterbolag har följande 
övriga funktionella valutor: EUR (Sergel Oy, Finland), NOK (Sergel Norge AS), DKK 
(Sergel A/S, Danmark).
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Transaktioner i utländsk valuta omräknas i respektive enhet till enhetens funk-
tionella valuta enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Vid varje 
balansdag räknas monetära poster i utländsk valuta om till balansdagens kurs. 
Icke-monetära poster, som värderas till verkligt värde i en utländsk valuta, räknas om 
till valutakursen den dag då det verkliga värdet fastställdes. Icke-monetära poster, 
som värderas till historiskt anskaffningsvärde i en utländsk valuta, räknas inte om.

Valutakursdifferenser redovisas i resultaträkningen för den period i vilka de 
uppstår, med undantag för transaktioner som utgör säkring som uppfyller villkoren 
för säkringsredovisning av kassaflöden eller av nettoinvesteringar, då vinster och 
förluster redovisas i övrigt totalresultat.

Vid upprättande av koncernredovisning omräknas utländska dotterföretags 
tillgångar och skulder till svenska kronor enligt balansdagens kurs. Intäkts- och 
kostnadsposter omräknas till periodens genomsnittskurs, om inte valutakursen 
fluktuerat väsentligt under perioden då istället transaktionsdagens valutakurs 
används. Eventuella omräkningsdifferenser som uppstår redovisas i övrigt totalre-
sultat och överförs till koncernens omräkningsreserv. Vid avyttring av ett utländskt 
dotterföretag redovisas sådana omräkningsdifferenser i resultaträkningen som en 
del av realisationsresultatet. 

Övervärden och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid förvärv av en 
utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och skulder hos denna verksamhet 
och omräknas till balansdagens kurs.

2.8 LÅNEUTGIFTER
Låneutgifter som är direkt hänförbara till inköp, uppförande eller produktion av en 
tillgång som med nödvändighet tar betydande tid i anspråk att färdigställa för av-
sedd användning eller försäljning, inräknas i tillgångens anskaffningsvärde tills den 
tidpunkt då tillgången är färdigställd för dess avsedda användning eller försäljning. 
Ränteintäkter från tillfällig placering av upplånade medel för ovan beskriven till-
gång dras av från de låneutgifter som får inräknas i tillgångens anskaffningsvärde. 
Övriga låneutgifter redovisas i resultatet i den period de uppkommer.

2.9 ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald semester, betald sjukfrån-
varo m m. samt pensioner redovisas i takt med intjänandet. Beträffande pensioner 
och andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras dessa som 
avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Koncernen har både 
avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner.

Avgiftsbestämda planer
För avgiftsbestämda planer betalar koncernen fastställda avgifter till en separat 
oberoende juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. 
Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas 
vilket normalt sammanfaller med tidpunkten för när premier erläggs. I Legres-
koncernen klassificeras pensionsplanerna för Norge, Danmark och Finland som 

avgiftsbestämda. Även de svenska pensionsplanerna inom ITP1 räknas som 
avgiftsbestämda.

Förmånsbestämda planer
För förmånsbestämda pensionsplaner fastställs kostnaden för pensionsförmå-
nen baserat på aktuariella beräkningar enligt den så kallade Projected Unit Credit 
Method. Omvärderingar, inklusive aktuariella vinster och förluster, effekter från 
förändringar av tillgångstaket (asset ceiling) och avkastningen på förvaltnings-
tillgångarna (exklusive räntekomponenten som redovisas i resultaträkningen) 
redovisas direkt i balansräkningen med en intäkt eller kostnad motsvarande 
periodens förändring i rapporten över totalresultatet i den period de uppkommer. 
Omvärderingar, som redovisas i övrigt totalresultat påverkar balanserat resultat 
och kommer inte att omklassificeras till resultaträkningen. Tjänstgöringskostnader 
från tidigare perioder redovisas i resultaträkningen i den period då planen ändras. 
Nettoräntan beräknas med tillämpning av diskonteringsräntan vid periodens 
början på den förmånsbestämda nettoskulden eller tillgången.

De förmånsbestämda kostnaderna är indelade i följande kategorier:
• Tjänstgöringskostnader (inklusive tjänstgöringskostnader innevarande period, 

tjänstgöringskostnader i tidigare perioder samt vinster och förluster avseende 
reduceringar och/eller regleringar)

• Nettoräntekostnad eller nettoränteintäkt
• Omvärderingar

De första två kategorierna redovisas i resultaträkningen som personalkostnad 
(tjänstgöringskostnad) respektive finansnetto (nettoräntekostnaden). Vinster och 
förluster relaterade till reduceringar och regleringar redovisas som tjänstgörings-
kostnader från tidigare perioder. För 2021 uppgick resultateffekten av regleringar 
till 0,0 mkr (0,0). Omvärderingar redovisas i övrigt totalresultat. Summan av omvär-
deringar under året uppgick till 6,3 mkr (-0,3).

Den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen som redovisas i balansräkningen 
motsvarar det aktuella över- eller underskottet relaterat till koncernens förmåns-
bestämda förpliktelser. Eventuella överskott redovisas endast till den del det 
motsvaras av nuvärdet av framtida återbetalningar från respektive pensionsplan 
eller framtida reduceringar i premieinbetalningar till planen.

I Legreskoncernen redovisas de svenska pensionsplanerna inom ITP2 som 
förmånsbestämda.

2.10 SKATTER
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

Aktuell skatt
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Skattepliktigt 
resultat skiljer sig från det redovisade resultatet i resultaträkningen då det har jus-
terats för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för intäkter 

och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Koncernens 
aktuella skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet 
på tillgångar och skulder i de finansiella rapporterna och det skattemässiga värdet 
som används vid beräkning av skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas 
enligt den s k balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder redovisas för i 
princip alla skattepliktiga temporära skillnader, och uppskjutna skattefordringar 
redovisas i princip för alla avdragsgilla temporära skillnader i den omfattning det är 
sannolikt att beloppen kan nyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Uppskjut-
na skatteskulder och skattefordringar redovisas inte om den temporära skillnaden 
är hänförlig till goodwill eller om den uppstår till följd av en transaktion som utgör 
den första redovisningen av en tillgång eller skuld (som inte är ett rörelseförvärv) 
och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat eller skatte-
mässigt resultat.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för skattepliktiga temporära skillnader 
hänförliga till investeringar i dotterföretag, utom i de fall koncernen kan styra 
tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det är sannolikt att en 
sådan återföring inte kommer att ske inom överskådlig framtid. De uppskjutna 
skattefordringar som är hänförliga till avdragsgilla temporära skillnader avseende 
sådana investeringar ska bara redovisas i den omfattning det är sannolikt att 
beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott och det är troligt att 
ett sådant utnyttjande kommer att ske inom överskådlig framtid.

Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar prövas vid varje bok-
slutstillfälle och reduceras till den del det inte längre är sannolikt att tillräckliga 
skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga för att utnyttjas, helt eller 
delvis, mot den uppskjutna skattefordran.

Uppskjuten skatt beräknas enligt de skattesatser som förväntas gälla för den 
period då tillgången återvinns eller skulden regleras, baserat på de skattesatser 
(och skattelagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen.

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas då de hänför sig till 
inkomstskatt som debiteras av samma myndighet och då koncernen har för avsikt 
att reglera skatten med ett nettobelopp.

Aktuell och uppskjuten skatt för perioden
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intäkt i resultaträk-
ningen, utom när skatten är hänförlig till transaktioner som redovisats i övrigt 
totalresultat eller direkt mot eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i 
övrigt totalresultat eller direkt mot eget kapital. Vid aktuell och uppskjuten skatt 
som uppkommer vid redovisning av rörelseförvärv, ska skatteeffekten redovisas i 
förvärvskalkylen.
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2.11 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Anskaffningsvärdet består av inköpspriset, utgifter som är direkt hänförbara till 
tillgången för att bringa den på plats och i skick att användas samt uppskattade 
utgifter för nedmontering och bortforsling av tillgången och återställande av plats 
där den finns. Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången eller redovisas 
som en separat tillgång, när det är sannolikt att framtida ekonomiska förmåner 
som kan hänföras till posten kommer koncernen till godo och att anskaffningsvär-
det för densamma kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för 
reparationer och underhåll samt tillkommande utgifter redovisas i resultaträkning-
en i den period då de uppkommer.

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgång-
ens anskaffningsvärde, eventuellt minskat med beräknat restvärde vid nyttjande-
periodens slut, skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Avskrivning 
påbörjas när den materiella anläggningstillgången kan tas i bruk. Nyttjandeperio-
den för inventarier har bedömts till 5 år.

Bedömda nyttjandeperioder, restvärden och avskrivningsmetoder omprövas 
minst i slutet av varje räkenskapsperiod, effekten av eventuella ändringar i bedöm-
ningar redovisas framåtriktat.

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort från balans-
räkningen vid utrangering eller avyttring, eller när inga framtida ekonomiska förde-
lar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Den vinst eller 
förlust som uppstår vid utrangering eller avyttring av tillgången, utgörs av skillna-
den mellan eventuella nettointäkten vid avyttringen och dess redovisade värde, 
redovisas i resultatet i den period när tillgången tas bort från balansräkningen.

2.12 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Koncernen tillämpar IAS 38 Immateriella tillgångar. 

Goodwill
Goodwill som uppkommer vid upprättande av koncernredovisning utgör skillnaden 
mellan anskaffningsvärdet och koncernens andel av det verkliga värdet på ett 
förvärvat dotterföretags identifierbara tillgångar och skulder på förvärvsdagen. Vid 
förvärvstidpunkten redovisas goodwill till anskaffningsvärde och efter det första 
redovisningstillfället värderas den till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella 
ackumulerade nedskrivningar. Vid prövning av nedskrivningsbehov fördelas 
goodwill på de kassagenererande enheter som förväntas bli gynnade av förvärvet. 
Dessa enheter fastställs i enlighet med koncernens rörelsesegment. Eventuell 
nedskrivning redovisas omedelbart som en kostnad och återförs aldrig.

Kundrelationer och varumärke
Immateriella tillgångar som förvärvats i ett företagsförvärv identifieras och redovi-
sas separat från goodwill när de uppfyller definitionen av en immateriell tillgång och 

deras verkliga värden kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Anskaffningsvärdet för 
sådana immateriella tillgångar utgörs av deras verkliga värde vid förvärvstidpunkten.

Efter det första redovisningstillfället redovisas immateriella tillgångar förvärvade i 
ett rörelseförvärv till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar 
och/eller eventuella ackumulerade nedskrivningar på samma sätt som separat för-
värvade immateriella tillgångar. I samband med att Legres AB förvärvade Sergelbo-
lagen så aktiverades immateriella tillgångar avseende kundrelationer och varumärke 
i balansräkningen. Nyttjandeperioderna för kundrelationer har satts till mellan 5 och 
10 år. Varumärke skrivs inte av utan prövning av nedskrivningsbehov görs årligen. 

Aktiverade kostnader för IT-utveckling
Utgifter för löpande IT-utveckling och underhåll kostnadsförs vanligen löpande 
när de uppkommer. Om utgifterna för utveckling av datorprogram kan hänföras till 
identifierbara tillgångar under koncernens kontroll och med förväntade framtida 
ekonomiska fördelar, aktiveras kostnaderna och redovisas som immateriella till-
gångar. Dessa aktiverade utgifter innefattar såväl personalkostnader för den per-
sonal som arbetat med utvecklingen som andra direkta och indirekta kostnader. 
Eventuella lånekostnader ingår i anskaffningsvärdet för kvalificerade anläggnings-
tillgångar. Tillkommande utgifter för tidigare utvecklad programvara och liknande 
redovisas som tillgång i balansräkningen om de ökar de framtida ekonomiska 
fördelarna av den specifika tillgången till vilka de hänför sig, exempelvis genom att 
förbättra eller förlänga ett datorprograms funktionalitet utöver den ursprungliga 
användningen och bedömda nyttjandeperioden. Utgifter för IT-utveckling som re-
dovisas som immateriella tillgångar skrivs av linjärt under nyttjandeperioden (5–7 
år). Nyttjandeperioden omprövas årligen. Tillgången redovisas till anskaffningsvär-
de minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Underhållskostnader 
för existerande datorprogram kostnadsförs i takt med att de uppkommer

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella 
tillgångar exklusive goodwill
Vid varje balansdag analyserar koncernen de redovisade värdena för materiella 
och immateriella tillgångar för att fastställa om det finns någon indikation på att 
dessa tillgångar har minskat i värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens återvin-
ningsvärde för att kunna fastställa värdet av eventuell nedskrivning. Där det inte är 
möjligt att beräkna återvinningsvärdet för en enskild tillgång, beräknar koncernen 
återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör.

Immateriella tillgångar med obestämbara nyttjandeperioder och immateriella 
tillgångar som ännu inte är färdiga för användning ska prövas årligen avseende 
eventuellt nedskrivningsbehov, eller när det finns en indikation på värdeminskning.

Återvinningsvärdet är det högre värdet av det verkliga värdet minus försäljnings-
kostnader och dess nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras 
uppskattat framtida kassaflöde till nuvärde med en diskonteringsränta före skatt 
som återspeglar aktuell marknadsbedömning av pengars tidsvärde och de risker 
som förknippas med tillgången.

Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenererande enhet) fastställs 
till ett lägre värde än det redovisade värdet, skrivs det redovisade värdet på 
tillgången (eller den kassagenererande enheten) ned till återvinningsvärdet. En 
nedskrivning ska omedelbart kostnadsföras i resultaträkningen.

Då en nedskrivning sedan återförs, ökar tillgångens (den kassagenererande en-
hetens) redovisade värde till det omvärderade återvinningsvärdet, men det förhöj-
da redovisade värdet får inte överskrida det redovisade värde som skulle fastställts 
om ingen nedskrivning gjorts av tillgången (den kassagenererande enheten) under 
tidigare år. En återföring av en nedskrivning redovisas direkt i resultaträkningen.

2.13 FINANSIELLA INSTRUMENT
Finansiella tillgångar delas in i någon av följande värderingskategorier baserat 
på vilken affärsmodell som tillämpas och hur de kontraktsenliga kassaflödena 
genereras:

Finansiella tillgångar - klassificering och värdering
1. upplupet anskaffningsvärde
2. verkligt värde via övrigt totalresultat
3. verkligt värde via resultaträkningen

Upplupet anskaffningsvärde
En finansiell tillgång skall värderas till upplupet anskaffningsvärde om båda följan-
de villkor är uppfyllda;
• Den finansiella tillgången innehas inom ramen för en affärsmodell vars mål är att 

inneha tillgången i syfte att erhålla avtalsenliga kassaflöden.
• De avtalade villkoren för den finansiella tillgången ger upphov till kassaflöden 

som endast är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapital-
beloppet.

För Legreskoncernen värderas samtliga finansiella tillgångar till upplupet an-
skaffningsvärde. Följande poster i balansräkningen klassificeras som finansiella 
tillgångar: Övriga långfristiga fordringar, kundfordringar, övriga fordringar, upplup-
na intäkter samt likvida medel. En finansiell tillgång tas upp i balansräkningen när 
bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. Fordringar tas upp när 
bolaget presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger för motparten att betala, 
även om faktura ännu inte skickats. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när 
faktura har skickats. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättig-
heterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem.

Verkligt värde via övrigt totalresultat
Finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via övrigt totalresultat 
innefattar:
• Egetkapitalinstrument som inte innehas för handel och för vilka koncernen, vid 

första redovisningstillfället, tagit ett oåterkalleligt beslut att redovisa innehavet 
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till verkligt värde via övrigt totalresultat. Det är strategiska investeringar det är 
fråga om och koncernen anser att denna klassificering är mer relevant.

• Investeringar i skuldinstrument där avtalsenliga kassaflöden endast består av kapi-
talbelopp och ränta och målet för koncernens affärsmodell uppnås både genom att 
inkassera avtalsenliga kassaflöden och genom att sälja den finansiella tillgången.

Legreskoncernen innehar inga finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde 
via övrigt totalresultat per 31 december 2021. 

Kvittning av finansiella instrument
Finansiella tillgångar och skulder kvittas inte i balansräkningen. Däremot, om det 
finns juridiskt bindande avtal som möjliggör kvittning kan finansiella tillgångar och 
skulder kvittas.  Legreskoncernen har inte kvittat några finansiella tillgångar och 
skulder per 31 december 2021. 

Verkligt värde via resultaträkningen
En finansiell tillgång ska värderas till verkligt värde via resultaträkningen, om villko-
ren för redovisning till upplupet anskaffningsvärde eller till verkligt värde via övrigt 
totalresultat inte är uppfyllda. Finansiella tillgångar och skulder som innehas för 
handel kategoriseras alltid till verkligt värde via resultaträkningen, liksom finansiel-
la tillgångar som förvaltas och utvärderas baserat på verkliga värden.

Inga finansiella tillgångar värderas till verkligt värde via resultaträkningen per 31 
december 2021.

Finansiella skulder – klassificering och värdering
Finansiella skulder klassificeras i kategorierna;
1. upplupet anskaffningsvärde
2. verkligt värde via resultaträkningen

Finansiella skulder som klassificeras i kategorin Upplupet anskaffningsvärde, vär-
deras inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Posterna 
redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan 
erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet re-
dovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med effektivräntemetoden.

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när skyldigheten att erlägga 
ersättning för instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har frigjorts 
från alla risker och skyldigheter som är förknippade med den finansiella skulden.

Följande poster i balansräkningen klassificeras som finansiella skulder: Övriga 
långfristiga skulder, förskott från kunder, leverantörsskulder, övriga kortfristiga 
skulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Samtliga dessa poster 
klassificeras till upplupet anskaffningsvärde. En finansiell skuld tas upp i balans-
räkningen när bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. Skuld tas 
upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, 
även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder redovisas när faktura 

mottagits. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i 
avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks.

Förväntade kreditförluster och nedskrivningar
Koncernens kreditförluster beräknas baserat på historisk riskdata med justeringar 
för framtida förväntningar. IFRS 9 är applicerbar på följande finansiella tillgångar 
i Legreskoncernen: andra långfristiga fordringar, kundfordringar, fordringar hos 
koncernföretag, övriga kortfristiga fordringar, förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter samt likvida medel.

Om tillgångstypen utgörs av kontraktstillgångar och kundfordringar utan signi-
fikant finansieringskomponent tillåter IFRS 9 att den generella modellen tillämpas 
för att beräkna förväntade kreditförluster. Den generella modellen tillämpas på 
relevanta finansiella tillgångar i koncernen och innebär att koncernen bokar reser-
ver för förlusthändelser som förväntas under tillgångarnas hela livstid, istället för 
endast de som väntas inträffa under de närmaste 12 månaderna. Definitionen för 
fallissemang innehåller kraftigt försenade betalningar eller andra indikationer på 
att återbetalning är mindre sannolik. 

2.14 AVSÄTTNINGAR
Avsättningar redovisas när koncernen har en befintlig förpliktelse (legal eller infor-
mell) som en följd av en inträffad händelse, det är troligt att ett utflöde av resurser 
kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av 
beloppet kan göras.

Det belopp som avsätts utgör den bästa uppskattningen av det belopp som 
krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på balansdagen, med hänsyn tagen 
till risker och osäkerheter förknippade med förpliktelsen. När en avsättning beräk-
nas genom att uppskatta de utbetalningar som förväntas krävas för att reglera 
förpliktelsen, ska det redovisade värdet motsvara nuvärdet av dessa utbetalningar.

Där en del av eller hela det belopp som krävs för att reglera en avsättning 
förväntas bli ersatt av en tredje part, ska gottgörelsen särredovisas som en tillgång 
i rapport över finansiell ställning när det är så gott som säkert att den kommer att 
erhållas om företaget reglerar förpliktelsen och beloppet kan beräknas tillförlitligt.

Förlustkontrakt
En avsättning för förlustkontrakt redovisas då de oundvikliga utgifterna för att 
uppfylla kontraktet överstiger de förväntade ekonomiska fördelarna.

2.15 MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisnings-
lagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning 
för juridiska personer. Enligt RFR 2 ska moderbolaget tillämpa alla International 
Financial Reporting Standards, antagna av EU, så långt det är möjligt inom ramen 
för Årsredovisningslagens regelverk.

Skillnaderna mellan moderföretagets och koncernens redovisningsprinciper 
beskrivs nedan:

Klassificering och uppställningsformer
Moderföretagets resultat- och balansräkning är uppställda enligt Årsredovisnings-
lagens scheman. Skillnaden mot IAS 1 Utformning av finansiella rapporter som 
tillämpas vid utformningen av koncernens finansiella rapporter är främst redovis-
ning av finansiella intäkter och kostnader, anläggningstillgångar, eget kapital samt 
förekomsten av avsättningar som egen rubrik.

Dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde. Utdelning från dotterfö-
retag redovisas som intäkt när rätten att få utdelning bedöms som säker och kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Undantag från IFRS 9
RFR 2 ger den juridiska personen möjlighet att avstå från att tillämpa IFRS 9. För 
moderbolaget har Legreskoncernen valt att tillämpa undantaget och således 
redovisa finansiella tillgångar till anskaffningsvärde. Modellen för förväntade 
kreditförluster måste dock tillämpas även i juridisk person.

Leasingavtal
Moderbolaget saknar för närvarande leasingavtal varför IFRS 16 inte är applicerbart.

NOT 3 Viktiga uppskattningar 
och bedömningar

VIKTIGA KÄLLOR TILL OSÄKERHET I UPPSKATTNINGAR
Nedan redogörs för de viktigaste antagandena om framtiden, och andra viktiga 
källor till osäkerhet i uppskattningar per balansdagen, som innebär en betydande 
risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under 
nästkommande räkenskapsår.

Värdering av goodwill och övriga immateriella tillgångar
Värderingarna av bolagets immateriella anläggningstillgångar baseras på upp-
skattningar om framtida utfall avseende kassaflöden och relaterade faktorer så 
som diskonteringsränta, inflation, tillväxttakt m.m. Det finns en risk att dessa upp-
skattningar inte stämmer överens med verkligt utfall och att värdet på tillgångarna 
måste justeras nedåt för att anpassas till detta. Se vidare not 14 för information 
om hur goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar värderats och 
nedskrivningsprövats.

Värdering av avsättningar till pensioner
Även värdet på avsättningar till pensioner i balansräkningen bygger på en stor 
mängd antaganden avseende de parametrar som påverkar framtida pensioner så 
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som inflation, löneökningar, förväntad medellivslängd, diskonteringsränta m.m. Om 
utfallet på dessa parametrar avviker från prognosen kommer Legreskoncernen att 
behöva justera värderingen av avsättningarna. Antaganden och parametrar kring 
pensioner finns beskrivet i koncernen not 22.

Värdering av uppskjutna skattefordringar
Uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag eller andra framtida skat-
temässiga avdrag redovisas i den utsträckning det bedöms sannolikt att avdraget 
kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Se not 12 för mer information 
om beräkning av uppskjuten skatt.

Coronapandemin 
Coronapandemin har under 2021 fortsatt påverkat en hel värld och så även Legres-
koncernen. Redan föregående år noterade vi att Corona har resulterat i lägre inkom-
mande produktionsvolymer, en förändrad betalningsförmåga samt långsammare 
försäljningscykler. Företagsledningen har under året kontinuerligt följt utvecklingen 
och agerat vid behov. På grund av koncernens produkt diversifiering samt att betal-
ningar till hög grad sker via automatiska och online- kanaler har Sergel ändå haft ett 
stabilt kassaflöde under 2021.

NOT 4 Finansiell riskhantering  
och finansiella instrument

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika typer av finansiella risker 
såsom marknads-, likviditets-, kredit- och motpartsrisker. Därutöver tillkommer ope-
rativa risker. Marknadsriskerna består i huvudsak av ränterisk och valutarisk. Nedan 
beskrivs varje typ av risk. Koncernens ramverk för riskhantering beskrivs närmare i 
förvaltningsberättelsen.

MARKNADSRISKER
Valutarisker
Med valutarisk avses risken att verkligt värde eller framtida kassaflöden fluktuerar 
till följd av ändrade valutakurser. Exponering för valutarisk kan uppkomma för 
betalningsflöden i utländsk valuta, så kallad transaktionsexponering samt från 
omräkning av utländska dotterföretags resultaträkningar och balansräkningar till 
koncernens presentationsvaluta som är svenska kronor, så kallad omräkningsex-
ponering. Styrelsen har infört limiter för maximal exponering för respektive dotter-
bolag i balansräkningen. Limiter finns även för storlek på transaktioner i utländsk 
valuta utan säkring.

Transaktionsexponering
Transaktionsexponering innebär en risk att resultatet påverkas negativt av fluk-
tuationer för ändrade valutakurser för de kassaflöden som sker i utländsk valuta. 

Eftersom koncernens bolag huvudsakligen har både in- och utflöden i lokal valuta 
är transaktionsexponeringarna för koncernen begränsad. Endast vissa koncernin-
terna kostnader som faktureras mellan bolagen ger upphov till transaktionsexpo-
neringar.

Av nedan tabell framgår nominella nettobelopp av de väsentliga flödena som 
utgör transaktionsexponering. Exponeringen anges baserat på koncernens betal-
ningsflöden i de mest betydande valutorna.

VALUTA I MSEK 2021-12-31 2020-12-31

EUR 24,5 19,1
NOK 6,6 9,7
DKK 6,2 6,7

Det bokförda värdet netto på koncernens monetära tillgångar och skulder som är 
föremål för omräkning till SEK uppgår på balansdagen till:

VALUTA I MSEK 2021-12-31 2020-12-31

EUR 48,7 49,2
NOK 24,4 55,0
DKK 12,9 34,1

Omräkningsexponering
Omräkningsexponering innebär en risk att värdet på koncernens nettoinvestering-
ar i utländsk valuta påverkas negativt av förändringar i valutakurser. Koncernen 
konsoliderar nettotillgångarna i SEK på balansdagen. Denna risk benämns omräk-
ningsexponering  och valutasäkras ej enligt koncernens riskpolicy.

Av nedan tabell framgår omräkningsexponeringen för nettoinvesteringar i 
utländsk valuta. Beloppen nedan anges i SEK.

VALUTA I MSEK 2021-12-31 2020-12-31

EUR 84,9 69,3
NOK 72,6 61,9
DKK 34,7 24,2

Under ”Känslighetsanalys för marknadsrisker” nedan presenteras effekter av 
ändrade valutakurser gentemot svenska kronor för de mest väsentliga utländska 
valutorna. 

Ränterisker 
Med ränterisk avses risken att verkligt värde eller framtida kassaflöden fluktuerar 
till följd av ändrade marknadsräntor. Koncernen är huvudsakligen exponerad för 
ränterisk genom dess emitterade obligationer på totalt 440 mkr. Dessa löper med 
rörlig ränta, vilket innebär att koncernens framtida finansiella kostnader påverkas 
vid ändrade marknadsräntor. Styrelsen har beslutat att inte säkra ränterisken 
under rådande omständigheter.

Känslighetsanalys för marknadsrisker
Känslighetsanalysen för valutarisken visar koncernens känslighet vid en ökning 
respektive minskning om 10 % av SEK gentemot de mest väsentliga valutorna. För 
transaktionsexponeringen visas hur koncernens totalresultat hade påverkats vid en 
förändring av valutakursen. Detta inkluderar även utestående monetära fordringar 
och skulder i utländsk valuta på balansdagen inkl. lån mellan koncernbolag där valu-
taeffekten påverkar koncernens resultaträkning. För omräkningsexponeringen visas 
hur koncernens totalresultat hade påverkats vid en förändring av valutakursen.

Känslighetsanalysen för ränterisk visar koncernens känslighet vid en ökning 
respektive minskning om 1 % av marknadsräntan. Räntekänsligheten baseras 
på den effekt på resultat efter skatt som en förändring av marknadsräntan ger, 
både vad gäller ränteintäkter och -kostnader. Då koncernen inte redovisar några 
värdeförändringar i övrigt totalresultat eller eget kapital, uppkommer motsvarande 
effekt i eget kapital.

2021 2020

KÄNSLIGHETSANALYS, 
MKR

Effekt på  
totalresultatet

Effekt på  
totalresultatet

Transaktionsexponering
EUR +10 % 2,0 1,5
EUR –10 % -2,0 –1,5
NOK +10 % 0,5 0,8
NOK –10 % -0,5 –0,8
DKK +10 % 0,4 0,5
DKK –10 % -0,4 –0,5

Omräkningsexponering
EUR +10 % 8,5 6,9
EUR –10 % -8,5 –6,9
NOK +10 % 7,3 6,2
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2021 2020

NOK –10 % -7,3 –6,2
DKK +10 % 3,5 2,4
DKK –10 % -3,5 –2,4

Räntor
Finansiella kostnader +1 % 4,3 4,3
Finansiella kostnader –1 % –4,3 –4,3
Finansiella intäkter +1 % – –
Finansiella intäkter –1 % – –

Likviditets- och finansieringsrisk
Med likviditetsrisk avses risken att koncernen får problem med att möta dess 
åtagande relaterade till koncernens finansiella skulder. Med finansieringsrisk avses 
risken att koncernen inte kan uppbringa tillräcklig finansiering till en rimlig kostnad. 
Styrelsen har fastställt lägsta nivåer för likviditeten i koncernen och följer upp detta 
och relaterade nyckeltal såsom kassalikviditet på regelbunden basis. Koncernens 
största likviditetsrisk är förknippad med den emitterade obligationen på 440 mkr 
som förfaller 9 juli 2022. Styrelsen har beslutat att en handlingsplan för denna risk 
ska finnas på plats minst 12 månader innan förfallodagen.

Löptidsfördelning av kontraktsenliga betalningsåtaganden relaterade till kon-
cernens och moderföretagets finansiella skulder presenteras i tabellerna nedan. 
Beloppen i dessa tabeller är inte diskonterade värden och de innehåller i förekom-
mande fall även räntebetalningar vilket innebär att dessa belopp inte är möjliga att 
stämma av mot de belopp som redovisas i balansräkningarna. Räntebetalningar är 
fastställda utifrån de förutsättningar som gäller på balansdagen. Belopp i utländsk 
valuta är omräknade till svenska kronor till balansdagens valutakurser.

Koncernens låneavtal innehåller inte några särskilda villkor som kan medföra att 
betalningstidpunkten blir väsentligen tidigare än vad som framgår av tabellerna.

LÖPTIDSFÖRDELNING FINANSIELLA SKULDER

2021-12-31
KONCERNEN, Mkr Inom 3 månader 3–12 månader 1–5 år Över 5 år Totalt

Övriga långfristiga skulder – 0,0 – 180,0 180,0
Obligationslån 7,7 447,7 – 455,4
Leasingskulder 5,1 14,4 66,1 68,6 154,2
Leverantörsskulder 75,6 – – – 75,6
Övriga kortfristiga skulder 107,2 – – – 107,2
Upplupna kostnader 16,9 33,8 – – 50,7

Totalt 210,0 491,6 31,1 233,1 965,8

2020-12-31 Inom 3 månader 3–12 månader 1–5 år Över 5 år Totalt

Övriga långfristiga skulder 118,3 23,1 455,4 180,0 776,8
Leasingskulder 3,1 9,3 35,5 58,2 106,1
Leverantörsskulder 44,6 – – – 44,6
Övriga kortfristiga skulder 71,7 – – – 71,7
Upplupna kostnader 21,4 42,7 – – 64,1

Totalt 259,1 75,1 490,9 238,2 1 063,3

2021-12-31 
MODERBOLAGET, Mkr Inom 3 månader 3–12 månader 1–5 år Över 5 år Totalt

Obligationslån 7,0 448,4 – – 455,4
Långfristiga skulder till koncernföretag – – 140,7 180,0 320,7
Upplupna kostnader 8,3 – – – 8,3
Leverantörsskulder 17,9 – – – 17,9
Kortfristiga skulder till koncernföretag 11,7 – – – 11,7

Totalt 44,9 448,4 140,7 180,0 814,0

2020-12-31 Inom 3 månader 3–12 månader 1–5 år Över 5 år Totalt

Obligationslån 118,3 23,1 455,4 – 596,8
Långfristiga skulder till koncernföretag – – – 180,0 180,0
Upplupna kostnader 9,0 – – – 9,0
Leverantörsskulder 16,3 – – – 16,3
Kortfristiga skulder till koncernföretag 44,4 – – – 44,4

Totalt 188,0 23,1 455,4 180,0 846,5
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KREDITKVALITET PER TILLGÅNGSKLASS
Vid bedömning av risknivå har huvudsakligen motparters UC-scoring använts 
samt betalningshistorik i förekommande fall. Koncernens kunder har generellt sett 
mycket god rating och koncernen har mycket få historiska kreditförluster.

Andra långfristiga  
fordringar

Kundfordringar Övriga kortfristiga  
fordringar

Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter

Likvida medel

Mkr 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Låg risk 4,7 5,0 54,6 46,7 99,0 90,6 61,1 49,1 99,1 200,9
Medelrisk – – – – – – – – – –
Hög risk – – – – – – – – – –
Rating ej tillgänglig – – – – – – – – – –

Totalt 4,7 5,0 54,6 46,7 99,0 90,6 61,1 49,1 99,1 200,9

Kredit- och motpartsrisk
Med kreditrisk avses risken för att motparten i en transaktion orsakar koncernen 
en förlust genom att inte fullfölja sina avtalsenliga förpliktelser. Koncernens expo-
nering för kreditrisk är huvudsakligen hänförlig till likvida medel och kundfordringar 
men även andra långfristiga fordringar, upplupna intäkter och kortfristiga ford-
ringar. För att begränsa koncernens kreditrisk görs en kreditbedömning av varje 
ny kund. Befintliga kunders finansiella situation följs också löpande upp för att på 
ett tidigt stadium identifiera varningssignaler. Styrelsen har beslutat om limiter 
för att begränsa motpartsrisken samt lägsta rating för banker som får användas i 
verksamheten. Utvecklingen i befintliga kundfordringar avseende förfall övervakas 
och följs upp regelbundet för att kunna sätta in åtgärder vid behov.

Intäkterna från Telia Company står för en väsentlig del av koncernens totala 
intäkter. Eftersom en stor del av kundens omsättning består av inkassointäkter 
där betalning erhålls via insamlade medel, bedöms dock kreditrisken vara liten. 
Koncernen arbetar aktivt med nykundsförsäljning som på sikt planeras balansera 
omsättningen som genereras från Telia.

Kreditrisk uppkommer också när bolagets överskottslikviditet placeras i olika 
typer av finansiella instrument. Överskottslikviditet placeras på räntebärande 
bankkonton.

Koncernens maximala exponering för kreditrisk bedöms motsvaras av redovi-
sade värden på samtliga finansiella tillgångar och framgår av tabellen nedan. 

Mkr 2021-12-31 2020-12-31

Andra långfristiga fordringar 4,7 5,0
Kundfordringar 65,2 51,6
Övriga kortfristiga fordringar 99,0 90,6
Upplupna intäkter 61,1 49,1
Likvida medel 99,1 200,9

Maximal exponering för kreditrisk 329,1 397,2

Kapitalrisk
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga 
att fortsätta utveckla sin verksamhet, så att den kan generera avkastning till 
aktieägarna och nytta för andra intressenter och att upprätthålla en optimal 
kapitalstruktur för utvecklingsmöjligheter samt att hålla kostnaderna för kapitalet 
nere. För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen, kan koncernen förändra 
upplåningsstrukturen eller förändra eget kapital genom att; utfärda nya aktier, 
uppta aktieägartillskott, ställa ut eviga förlagslån, förändra den utdelning som be-
talas till aktieägarna eller återbetala kapital till aktieägarna eller obligationsägare . 
Koncernen bedömer och hanterar kapitalrisken med utgångspunkt i månatliga och 
årliga uppföljningar av utvalda nyckeltal såsom soliditet, nettoskuld mot EBITDA 
och avkastning på eget kapital.
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NOT 5 Segmentinformation

Koncernens rörelsesegment utgörs av de enskilda rörelsedrivande bolagen i de 
respektive länderna Sverige, Norge, Danmark och Finland. Detta är baserat på den 
interna rapporteringen till den verkställande direktören och utgör därmed grund för 
affärsrelaterade beslut om resursallokering m.m.

Bolag Segment
Sergel Kredittjänster AB Sverige
Sergel Norge AS Norge
Sergel Oy Finland
Sergel A/S Danmark
Legres AB Koncerngemensamt

I Sverige erbjuds alla typer av tjänster så som inkasso, betal- och meddelande-
tjänster, kundreskontra och kreditbeslut. Finland erbjuder alla tjänster utom betal- 
och meddelandetjänster medan Norge endast har intäkter från inkasso. Danmark 
erbjuder inkasso samt kreditbeslut.

Redovisningsprinciperna för de rapporterbara segmenten överensstämmer 
med koncernens redovisningsprinciper. Försäljning mellan segment sker på 
marknadsmässiga grunder.

SEGMENTENS INTÄKTER OCH RESULTAT

2021, Mkr Sverige Norge Finland Danmark
Koncern- 

gemensamt
Elimine-

ringar
Totalt 

 koncernen

Externa intäkter 439,0 89,2 114,4 58,7 0,0 0,0 701,3
Interna intäkter 7,4 6,5 0,2 0,0 68,9 –83,0 0,0

Totala intäkter 446,4 95,7 114,6 58,7 68,9 –83,0 701,3

Varav Inkassointäkter 241,4 94,9 97,8 38,8 – –6,0 466,9
Varav Intäkter från Betal- och meddelandetjänster 176,0 – – – – – 176,0
Varav intäkter Kundreskontratjänster 0,8 – 12,2 – – – 13,0
Varav intäkter Kreditbeslut 20,9 – 4,6 19,9 – – 45,4
Varav övriga intäkter 7,3 0,8 – – 68,9 –77,0 0,0

Totala intäkter 446,4 95,7 114,6 58,7 68,9 –83,0 701,3

Avskrivningar –1,9 –1,2 –0,1 –0,2 –62,3 – –65,7
Övriga kostnader –430,2 –73,4 –97,0 –45,8 –57,7 102,8 –601,3

Rörelseresultat 14,3 21,1 17,5 12,7 –51,1 19,8 34,3

Finansiella intäkter 2,5 1,9 1,6 0,4 13,0 –18,9 0,5
Finansiella kostnader –2,2 0,0 –0,1 –0,3 –66,5 4,4 –64,7

Resultat före skatt 14,6 23,0 19,0 12,8 –104,6 5,3 –29,9

Skatt –0,6 –4,2 –3,7 –2,9 –4,6 6,8 –9,2

Resultat efter skatt 14,0 18,8 15,3 9,9 –109,2 12,1 –39,1

TIDPUNKT FÖR REDOVISNING AV INTÄKTER

2021-12-31, Mkr Sverige Norge Finland Danmark
Koncern- 

gemensamt
Elimine-

ringar
Totalt 

 koncernen

Vid en viss tidpunkt 446,4 95,7 114,6 58,7 68,9 –83,0 701,3
Över tid – – – – – – –

Totala intäkter 446,4 95,7 114,6 58,7 68,9 –83,0 701,3

Balansräkning 2021-12-31
Tillgångar 365,1 136,1 118,9 48,8 978,9 –574,0 1 073,8
Skulder 324,5 56,3 33,1 14,1 936,3 –352,6 1 011,7
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SEGMENTENS INTÄKTER OCH RESULTAT

2020, Mkr Sverige Norge Finland Danmark
Koncern- 

gemensamt
Elimine-

ringar
Totalt 

 koncernen

Externa intäkter 393,6 133,3 134,2 67,7 17,0 –17,0 728,8
Interna intäkter 11,4 3,0 0,5 0,0 63,2 –78,1 0,0

Totala intäkter 405,0 136,3 134,7 67,7 80,2 –95,1 728,8

Varav Inkassointäkter 184,9 136,3 114,5 47,2 –14,9 468,0
Varav Intäkter från Betal- och meddelandetjänster 112,5 112,5
Varav intäkter Kundreskontratjänster 83,5 15,3 98,8
Varav intäkter Kreditbeslut 24,1 4,9 20,5 49,5
Varav övriga intäkter 80,2 –80,2 0,0

Totala intäkter 405,0 136,3 134,7 67,7 80,2 –95,1 728,8

Avskrivningar –1,9 –1,2 –0,2 –0,2 –54,2 –57,7
Övriga kostnader –371,5 –102,3 –104,2 –55,8 –53,7 95,1 –592,4

Rörelseresultat 31,6 32,8 30,3 11,7 –27,7 0,0 78,7

Finansiella intäkter 2,9 0,9 0,9 0,0 16,9 –15,6 6,0
Finansiella kostnader –2,1 0,0 –0,3 –0,3 –60,2 2,9 –60,0

Resultat före skatt 32,4 33,7 30,9 11,4 –71,0 –12,7 24,7

Skatt –0,4 –6,5 –6,2 –2,7 0,7 8,1 –7,0

Resultat efter skatt 32,0 27,2 24,7 8,7 –70,3 –4,6 17,7

TIDPUNKT FÖR REDOVISNING AV INTÄKTER

2020-12-31, Mkr Sverige Norge Finland Danmark
Koncern- 

gemensamt
Elimine-

ringar
Totalt 

 koncernen

Vid en viss tidpunkt 405,0 136,3 134,7 67,7 80,2 –95,1 728,8
Över tid – – – – – – –

Totala intäkter 405,0 136,3 134,7 67,7 80,2 –95,1 728,8

Balansräkning
Tillgångar 305,4 114,0 104,1 43,7 1 019,5 –422,8 1 163,9
Skulder 271,8 52,2 34,8 19,5 956,1 –231,4 1 103,0

INTÄKTER FRÅN TJÄNSTER OCH PRODUKTER

2021 2020

Inkasso 466,9 468,0
Betal- och meddelandetjänster 176,0 112,5
Kundreskontratjänster 13,0 98,8
Kreditbeslut 45,4 49,5

Totalt 701,3 728,8

INTÄKTER FRÅN EXTERNA KUNDER PER LAND1)

2021 2020

Sverige 439,0 393,6
Norge 89,2 133,3
Finland 114,4 134,2
Danmark 58,7 67,7

Totalt 701,3 728,8

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR2)

2021 2020

Sverige 0,9 1,6
Norge 0,6 0,9
Danmark 0,2 0,2
Finland 0,1 0,4

Totalt 1,8 3,1

1)  Intäkterna från externa kunder fördelade per land är baserade på var kunderna är lokaliserade.
2)  Anläggningstillgångarna avser materiella anläggningstillgångar, exklusive nyttjanderättstill-

gångar.
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AVTALSTILLGÅNGAR

2021-12-31 2020-12-31

Upplupna intäkter 39,2 26,3

Totalt 39,2 26,3

Varav
Kortfristiga tillgångar 39,2 26,3

Totalt 39,2 26,3

Generellt sett gäller att betalning sker samtidigt som intäkt bokas, t.ex. för inkas-
soprovisioner som baseras på en andel av inkasserade medel, eller månadsvis 
i efterskott när uppfyllda prestationsåtaganden sammanställs och fakturerats. 
Avtalstillgångar uppstår i samband med att upplupna, ej fakturerade intäkter 
bokas. Avtalsskulder finns generellt sett ej då förskottsbetalningar förekommer i 
mycket liten utsträckning.

Samtliga avtalstillgångar per 2021-01-01 har fakturerats under året. Inga 
väsentliga förändringar har inträffat under året

MODERBOLAGET
NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD

2021 2020

Sverige 42,2 57,6
Norge 3,6 4,8
Finland 20,2 14,5
Danmark 2,9 3,3

Summa 68,9 80,2

Moderbolagets intäkter är till största delen koncerninterna. Under 2020 hade dock 
bolaget en extern intäkt om 17 mkr, relaterat till förvärvet av Sergel-gruppen.

INFORMATION OM STÖRRE KUNDER
Intäkterna genom avtal med Telia Company står för en väsentlig andel av koncer-
nens totala intäkter. Telia köpte tjänster från samtliga koncernens segment under 
året.

NOT 6 Kostnadsslagsredovisning

Rörelsens kostnader presenteras i totalresultatrapporten med en klassificering 
baserad på funktionerna ”Produktionskostnader” samt ”Administrationskostna-
der”. Summan av de funktionsindelade kostnaderna fördelade sig på följande 
kostnadsslag.

Mkr 2021 2020

Inköp av varor & material –298,5 –254,6
Personalkostnader –230,4 –249,6
Försäljningskostnader –0,1 –0,3
Telefoni & porto –1,2 –3,6
Avskrivningar och nedskrivningar –65,7 –57,6
IT-kostnader –30,7 –14,3
Lokalkostnader –5,5 –25,9
Konsultkostnader –25,0 –41,7
Övrigt –9,9 –2,5

Totalt –667,0 –650,1

Avskrivningar och nedskrivningar per funktion fördelade sig på följande sätt.

Mkr 2021 2020

Produktionskostnader –49,7 –43,6
Administrationskostnader –16,0 –14,1

Totalt –65,7 –57,7

NOT 7 Ersättning till revisorer

KONCERNEN, Mkr 2021 2020

Deloitte AB
revisionsuppdrag 1,5  1,1    
revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 0,1  – 
skatterådgivning 0,1  0,1    

Totalt 1,7  1,2    

MODERBOLAGET, Mkr 2021 2020

Deloitte AB
 revisionsuppdrag 0,9 0,3

Totalt 0,9 0,3

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. 
Arbetet innefattar granskningen av årsredovisningen och koncernredovisningen 
och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt arvode 
för revisionsrådgivning som lämnats i samband med revisionsuppdraget.
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NOT 8 Leasingavtal

Samtliga leasingavtal redovisas från och med 1 januari 2019 som nyttjanderätts-
tillgång med tillhörande skuld, från den tidpunkt då tillgången är tillgänglig för 
användning av leasetagaren enligt IFRS 16

Koncernens leasingavtal består framförallt av hyresavtal, där samtliga de 
lokaler som koncernens bolaget sitter i hyrs. Avtalslängden för dessa avtal varierar 
stort, från de som löper tillsvidare till de som sträcker sig över 10 år. För varje 
enskilt avtal har en bedömning gjorts huruvida det är rimligt att avtalet kommer att 
förlängas och med vilken tidsperiod det i så fall kommer att förlängas med. Inga 
variabla avgifter förekommer i något hyresavtal. Utöver hyresavtalen har koncer-
nen ett antal avtal avseende inventarier, framförallt kontorsmaskiner, samt bilar. 
Samtliga avtal har diskonterats utifrån koncernens marginella låneränta. Vägd 
genomsnittlig ränta uppgår till 5,07% (5,08%).

KONCERNEN 2021-12-31

NYTTJANDERÄTTS-
TILLGÅNGAR Byggnader Inventarier

Bilar och 
transport-

medel Totalt

Anskaffningsvärde

Per 1 januari 2021 128,2 1,7 0,8 130,7

Nya avtal 2,8 1,7 4,5
Förändringar i avtal –1,5 0,0 –0,8 –2,3

Per 31 december 2021 126,7 4,5 1,7 132,9

Ackumulerade 
 avskrivningar
Per 1 januari 2021 –29,0 –0,6 –0,7 –30,3
Avskrivningar –14,8 –0,9 –0,6 –16,3
Övrigt 1,2 0,8 2,0

Per 31 december 2021 –42,6 –1,5 –0,5 –44,6

Redovisat värde 84,1 3,0 1,2 88,3

KONCERNEN 2020-12-31

NYTTJANDERÄTTS-
TILLGÅNGAR Byggnader Inventarier

Bilar och 
transport-

medel Totalt

Anskaffningsvärde

Per 1 januari 2020 122,9 0,7 0,8 124,4

Nya avtal 0,0
Förändringar i avtal 5,3 1,0 – 6,3

Per 31 december 2020 128,2 1,7 0,8 130,7

Ackumulerade 
 avskrivningar
Per 1 januari 2020 –14,2 –0,2 –0,3 –14,7
Avskrivningar –14,8 –0,4 –0,4 –15,6

Per 31 december 2020 –29,0 –0,6 –0,7 –30,3

Redovisat värde 99,2 1,1 0,1 100,4

BELOPP REDOVISADE I RESULTATET 2021 2020

Avskrivning på nyttjanderättstillgångar –16,3 –15,6
Räntekostnader för leasingskulder –6,7 –6,6
Kostnader hänförliga till korttidsleasingavtal 0,0 –0,3
Kostnader hänförliga till leasingavtal av lågt värde –0,1 0,0

Det totala kassautflödet under 2021 för leasingavtal uppgick till 21,1 Mkr (19,5).

KONCERNEN 2021-12-31

LEASINGSKULD Långfristig Kortfristig Total

Leasingskuld – byggnader 82,0 10,6 92,6

Leasingskuld – inventarier 1,9 1,2 3,1
Leasingskuld – bilar och transportmedel 0,3 0,9 1,2

Total leasingskuld 84,2 12,7 96,9

KONCERNEN 2020-12-31

LEASINGSKULD Långfristig Kortfristig Total

Leasingskuld – byggnader 92,9 11,8 104,7

Leasingskuld – inventarier 0,8 0,4 1,2
Leasingskuld – bilar och transportmedel – 0,2 0,2

Total leasingskuld 93,7 12,4 106,1

KONCERNEN (ODISKONTERADE BELOPP)

FÖRFALLOTIDPUNKT FÖR LEASINGSKULDEN 2021-12-31 2020-12-31

1 år 19,4 12,4

2 år 17,5 11,4

3 år 14,3 10,0

4 år 11,4 7,9

5 år 11,4 6,2
längre än 5 år 80,0 58,2

Total 154,2 106,1

MODERBOLAGET
Moderbolaget har ej ingått några leasingavtal.
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NOT 9 Antal anställda, personal kostnader 
och ledande befattningshavare

MEDELANTALET 
ANSTÄLLDA

2021 2020

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Moderföretaget
Sverige – – – – – –

Totalt i moderföretaget – – – – – –

Dotterföretag
Sergel Kredittjänster AB, 
Sverige 105 64 169 136 61 197
Sergel Norge AS 38 22 60 23 40 63
Sergel Oy, Finland 41 22 63 20 17 37
Sergel A/S, Danmark 20 17 37 24 44 68

Totalt i dotterföretag 204 125 329 203 162 365

Totalt i koncernen 204 125 329 203 162 365

STYRELSELEDAMÖTER OCH ÖVRIGA  
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 2021-12-31 2020-12-31

Moderföretaget
Kvinnor:

Styrelsen 1 1
Ledande befattningshavare inkl. Vd – –

Män:
Styrelsen 2 2
Ledande befattningshavare inkl. Vd – –

Koncernen
Kvinnor:
 Styrelsen 1 1
  Övriga ledande befattningshavare inkl. Vd 5 5
Män:
 Styrelsen 2 2
  Övriga ledande befattningshavare inkl. Vd 5 4

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

KOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL  
ANSTÄLLDA, Mkr 2021 2020

Moderföretaget
Löner och andra ersättningar – –
Sociala avgifter – –
Pensionskostnader – –

Dotterföretag
Löner och andra ersättningar 168,2 187,1
Sociala avgifter 35,9 32,9
Pensionskostnader 21,5 25,1

Totala löner och ersättningar i koncernen 168,2 187,1
Totala sociala avgifter i koncernen 35,9 32,9
Totala pensionskostnader i koncernen 21,5 25,1

Totalt i koncernen 225,6 245,1

ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Moderbolagets styrelse erhåller inte något arvode eller lön för sitt arbete.

Ersättning till andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, övriga 
förmåner samt pension. Med andra ledande befattningshavare avses de personer 
som tillsammans med verkställande direktör utgör koncernledningen. Under 2021 
har två medlemmar i koncernledningen delvis varit anställda på konsultbasis och 
har således uppburit konsultarvode istället för lön för denna period. Ersättningen 
för denna del är inkluderad i Grundlön/Arvode i tabellen nedan.

Pensionsförmåner samt övriga förmåner till andra ledande befattningshavare 
utgår som del av den totala ersättningen.

2021

ERSÄTTNINGAR TILL 
LEDANDE BEFATTNINGS-
HAVARE, Mkr

Grund-
lön/  

Arvode

Rörlig 
ersätt-

ning
Övriga  

för måner

Pen-
sions- 

kostnad Totalt

Styrelsens ordförande 
(Ewa Glennow) – – – – –
Styrelseledamot 
(Per Örtlund) – – – – –
Verkställande direktören 
(Isak Åsbrink) 1,9 0,0 0,1 1,8 3,8
Andra ledande befattnings-
havare (10 personer) 15,3 0,6 0,2 5,7 21,8

Totala ersättningar till 
ledande befattningshavare 17,2 0,6 0,3 7,5 25,6

2020

ERSÄTTNINGAR TILL 
LEDANDE BEFATTNINGS-
HAVARE, Mkr

Grund-
lön/  

Arvode

Rörlig 
ersätt-

ning
Övriga  

för måner

Pen-
sions- 

kostnad Totalt

Styrelsens ordförande 
(Ewa Glennow) – – – – –
Styrelseledamot 
(Per Örtlund) – – – – –
Verkställande direktören 
(Isak Åsbrink) 1,8 0,4 0,1 0,6 2,9
Andra ledande befattnings-
havare (8 personer) 9,6 1,8 0,1 2,5 14,0

Totala ersättningar till 
ledande befattningshavare 11,4 2,2 0,2 3,1 16,9

Pensioner
Vd omfattas ej av kollektivavtal utan har eget avtal om pension. Premierna uppgår 
till 4,8 % av grundlönen upp till 468 750 kr. Därutöver beräknas premien till 30,5 % 
av överskjutande belopp.

Avtal om avgångsvederlag
Vd har inget avtal om avgångsvederlag. Däremot finns avtal om 6 månaders upp-
sägningstid från arbetstagare och 9 månader från arbetsgivare.
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NOTER

NOT 10 Finansiella intäkter

Mkr 2021 2020

Ränteintäkter 0,5 0,7
Övrigt 0,0 5,3

Totalt 0,5 6,0

NOT 11 Finansiella kostnader

Mkr 2021 2020

Räntekostnader –39,9 –43,3
Räntekostnader, moderföretag –12,5 –11,7
Övrigt –12,3 –5,0

Totalt –64,7 –60,0

NOT 12 Skatt på årets resultat

KONCERNEN, Mkr 2021 2020

Aktuell skatt
Aktuell skatt på årets resultat –12,0 –16,4
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader 2,8 9,4

Totalt –9,2 –7,0

AVSTÄMNING ÅRETS SKATTEKOSTNAD

KONCERNEN, Mkr 2021 2020

Resultat före skatt –29,9 24,7

Skatt beräknad enligt svensk skattesats, 20,6 % 
(21,4 %) 6,2 –5,3
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader –11,4 –3,4
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 1,2 0,6
Skatteeffekt av justeringar från föregående år –5,1 –0,3
Utnyttjat underskottsavdrag – –
Andra skattesatser i utländska enheter 0,3 0,2
Effekt av ändrade skattesatser –0,4 1,2

Årets redovisade skattekostnad –9,2 –7,0

Uppskjuten skatt som redovisats i övrigt totalresultat uppgår till –1,3 mkr (0,1) och 
avser omvärdering av nettopensionsförpliktelsen.

Koncernens uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder avser 
 följande poster:

Mkr 2021-12-31 2020-12-31

Uppskjuten skattefordran
Outnyttjade underskottsavdrag 6,4 11,0
Uppskjuten skattefordran för pensions-
förpliktelser, förmånsbestämda planer 5,7 7,6
Övrigt 0,0 0,7

Uppskjuten skattefordran 12,1 19,3

Uppskjuten skatteskuld
Uppskjuten skatteskuld hänförlig till immateriella 
 tillgångar vid Sergelförvärv 46,7 52,6
Övrigt 0,0 1,0

Uppskjuten skatteskuld 46,7 53,6

Uppskjutna skattefordringar värderas till högst det belopp som sannolikt kommer 
att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Koncer-
nen har outnyttjade underskottsavdrag på 31,0 mkr (deklaration rättad från 53,3 
till 30,2). Dessa avser  moderbolaget och har i sin helhet inkluderats i underlag för 
beräkning av uppskjuten skattefordran.

MODERBOLAGET, Mkr 2021 2020

Aktuell skatt –  – 
Uppskjuten skatt –4,6 –3,1

Skatt på årets resultat –4,6 –3,1

AVSTÄMNING ÅRETS SKATTEKOSTNAD

MODERBOLAGET, Mkr 2021 2020

Redovisat resultat före skatt –47,0 11,1

Skatt beräknad enligt svensk skattesats, 20,6 % 
(21,4 %) 9,7 –2,4
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader –10,7 –3,0
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter  
avseende utdelning 1,1 2,7
Skatteeffekt av justeringar från föregående år –4,7 –
Effekt av ändrade skattesatser 0,0 –0,4

Totalt –4,6 –3,1

Årets redovisade skattekostnad –4,6 –3,1

Uppskjuten skattefordran och uppskjuten skatteskuld  
Moderföretagets uppskjutna skattefordringar och uppskjutna 
skatteskulder avser följande poster:

Mkr 2021-12-31 2020-12-31

Uppskjuten skattefordran
Outnyttjade underskottsavdrag 6,4 11,0

Uppskjuten skattefordran 6,4 11,0

Uppskjuten skatteskuld
Uppskjuten skatteskuld – –

Netto, redovisad uppskjuten skattefordran 6,4 11,0

Uppskjutna skattefordringar värderas till högst det belopp som sannolikt kommer 
att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Före-
taget har outnyttjade underskottsavdrag uppgående till 31,0 mkr (deklaration 
rättad från 53,3 till 30,2).
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NOTER

NOT 13 Andelar i koncernföretag

Mkr 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 684,1 684,1

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 684,1 684,1

Redovisat värde 684,1 684,1

FÖRETAGETS INNEHAV AV ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Redovisat värde

Företagets namn
Kapital- 

andel1) Antal  andelar 2021-12-31 2020-12-31

Sergel Kredittjänster AB 100 % 5 000 198,5 198,5
Sergel Norge AS 100 % 227 247 225,0 225,0
Sergel Oy 100 % 267 966 000 120,3 120,3
Sergel A/S 100 % 100 000 140,3 140,3

Totalt 684,1 684,1

 1) Kapitalandel överensstämmer med röstandel.

Företagets namn Org.nr Säte

Sergel Kredittjänster AB 556264-8310 Stockholm
Sergel Norge AS 984272170 Sandefjord
Sergel Oy, (Finland) 1571416-1 Helsingfors
Sergel A/S, (Danmark) 35481036 Köpenhamn

NOT 14 Immateriella tillgångar

KONCERNEN, Mkr Goodwill
Kund- 

relationer Varumärken
Data- 

utveckling Totalt

Ingående anskaffningsvärde per 1 januari 2020 302,4 250,2 107,4 25,4 685,4
Inköp – – – 42,2 42,2
Omklassificeringar – – – –0,3 –0,3
Omräkningsdifferenser – –8,1 –2,8 0,2 –10,7

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden per 31 december 2020 302,4 244,8 105,6 111,8 764,6

Ingående avskrivningar per 1 januari 2020 0,0 –80,0 0,0 –3,7 –83,7
Omklassificeringar – – – 0,1 0,1
Årets avskrivningar – –31,4 – –9,2 –40,6
Omräkningsdifferenser – 3,3 – 0,2 3,5

Utgående ackumulerade avskrivningar per 31 december 2020 – –108,1 – –12,6 –120,7

Redovisat värde per 31 december 2020 302,4 136,7 105,6 99,2 643,9
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NOTER

KONCERNEN, Mkr Goodwill
Kund- 

relationer Varumärken
Data- 

utveckling Totalt

Ingående anskaffningsvärde per 1 januari 2021 302,4 244,8 105,6 111,8 764,6
Inköp – – – 44,9 44,9
Omklassificeringar – – – –0,6 –0,6
Omräkningsdifferenser – 5,3 1,8 0,2 7,3

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden per 31 december 2021 302,4 250,1 107,4 156,3 816,2

Ingående avskrivningar per 1 januari 2021 – –108,1 – –12,6 –120,7
Försäljningar/utrangeringar – – – – 0,0
Omklassificeringar – – – 0,0
Årets avskrivningar – –31,4 – –18,6 –50,0
Omräkningsdifferenser – –2,8 – –0,2 –3,0

Utgående ackumulerade avskrivningar per 31 december 2021 – –142,3 – –31,4 –173,7

Redovisat värde per 31 december 2021 302,4 107,8 107,4 124,9 642,5

Forts. Not 14
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NOTER

FÖRDELNING AV AVSKRIVNING OCH NEDSKRIVNING AV 
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR I TOTALRESULTATET

KONCERNEN, Mkr 2021 2020

Produktionskostnader –37,8 –30,7
Administrationskostnader –12,2 –9,9

Totalt –50,0 –40,6

NEDSKRIVNINGSPRÖVNING AV GOODWILL
Goodwill har fördelats på följande kassagenererande enheter:

GOODWILL PER KONCERNBOLAG, Mkr 2021-12-31 2020-12-31

Sergel Kredittjänster AB 161,5 161,5
Sergel Norge AS 84,8 84,8
Sergel Oy, (Finland) 42,5 42,5
Sergel A/S, (Danmark) 13,6 13,6

Redovisat värde 302,4 302,4

Varumärke har fördelats på följande kassagenererande enheter:

VARUMÄRKE PER KONCERNBOLAG, Mkr 2021-12-31 2020-12-31

Sergel Kredittjänster AB 64,9 64,9
Sergel Norge AS 19,3 18,6
Sergel Oy, (Finland) 15,7 15,0
Sergel A/S, (Danmark) 7,5 7,1

Redovisat värde 107,4 105,6

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill och varumärke görs årligen samt 
då indikationer finns på att nedskrivningsbehov föreligger. I samband med detta 
fördelas tillgångarna på de kassagenererande enheterna (KGE) som utgörs av 
koncernens fyra rörelsedrivande bolag. Återvinningsbart belopp för en kassagene-
rerande enhet fastställs baserat på beräkningar av nyttjandevärde. Beräkningarna 
utgår från uppskattade framtida kassaflöden baserade på av ledningen godkända 
finansiella prognoser som täcker en 5-årsperiod.

Kassaflöden från 1 år upp till 5 år extrapoleras med hjälp av bedömd tillväxt 
enligt nedan.

Väsentliga antagande som används för att beräkna nyttjandevärde:
• Prognostiserad EBITDA-marginal
• Tillväxttakt för att extrapolera kassaflöden bortom prognosperioden
• Diskonteringsränta före skatt tillämpad för uppskattade framtida kassaflöden

Ledningen har fastställt den prognostiserade EBITDA-marginalen baserat på 
tidigare resultat och förväntningar på den framtida marknadsutvecklingen. För 
att extrapolera kassaflöden bortom budgetperioden har en tillväxttakt om 2 (2) 
procent använts för samtliga KGE. Vidare har en genomsnittlig diskonteringsränta 
efter skatt använts vid beräkningarna. Diskonteringsräntan har fastställts genom 
beräkning av den viktade kapitalkostnaden (WACC) och uppgår till 10,6% (10,5) 
före skatt. Koncernen har tillämpat samma antaganden och diskonteringsräntor 
för alla KGE eftersom de långsiktiga skillnaderna mellan de nordiska länderna vad 
gäller tillväxtpotential och risk är ytterst små.

Baserat på de antaganden som presenteras ovan överstiger nyttjandevärdet 
redovisat värde på goodwill och varumärke.

Under 2021 har flera händelser inträffat som påverkar resultatet för 2021 och 
framåt. Förutom Covid-19 pandemin, som framförallt påverkat vissa bolag i koncer-
nen , så har koncernens avtalet med Telia Company om reskontraadministration och 
kundtjänst som avslutatades den 1 oktober 2021 och den nya lagstiftningen i Norge, 
som minskar inkassointäkterna, påverkat resultatet negativt. Flera åtgärder har även 
i år vidtagits för att mitigera effekterna av dessa händelser samt att Connectaffären 
i Sverige ökat markant. 

Trots detta har inga nedskrivningsbehov identifierats avseende goodwill, varu-
märken eller några andra immateriella tillgångar. 

En känslighetsanalys har utförts där diskonteringsräntan höjdes med 2%. I en 
separat analys sänktes den långsiktiga tillväxttakten till 1%. I inget av dessa fall 
förelåg nedskrivningsbehov.

BALANSERADE UTGIFTER

MODERBOLAGET, Mkr 2021-12-31 2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början  102,7    60,5
Inköp 44,2 42,2

Vid årets slut 146,9 102,7

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början –7,1 –
Årets avskrivning –16,7 –7,1

Vid årets slut –23,8 –7,1

Redovisat värde vid årets slut 123,1 95,6

NOT 15 Inventarier

Mkr 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden  10,3    10,7
Inköp – 0,1
Förvärv – –
Försäljningar/utrangeringar – –
Omräkningsdifferenser 0,4 –0,5
Omklassificeringar – –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10,7 10,3

Ingående avskrivningar –7,2 –6,1
Försäljningar/utrangeringar – –
Omklassificeringar – 0,4
Omräkningsdifferenser –0,3 0,0
Årets avskrivningar –1,4 –1,5

Utgående ackumulerade avskrivningar –8,9 –7,2

Redovisat värde 1,8 3,1

FÖRDELNING AV AVSKRIVNING OCH NEDSKRIVNING  
AV MATERIELLA TILLGÅNGAR I TOTALRESULTATET

Mkr 2021 2020

Produktionskostnader –1,1 –1,1
Administrationskostnader –0,3 –0,4

Totalt –1,4 –1,5
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NOTER

NOT 16 Andra långfristiga fordringar

Mkr 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde  5,0    7,1
Reglerade fordringar –0,3 –2,1

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4,7 5,0

Redovisat värde 4,7 5,0

NOT 17 Kundfordringar

Mkr 2021-12-31 2020-12-31

Kundfordringar, brutto 65,9 51,7
Reserv för förväntade kreditförluster –0,7 –0,1

Kundfordringar, netto efter reserv  
för osäkra fordringar 65,2 51,6

Företagsledningen bedömer att redovisat värde för kundfordringar, netto efter 
reserv för förväntade kreditförluster, överensstämmer med verkligt värde. 

Mkr 2021-12-31 2020-12-31

Reserv förväntade kreditförluster vid årets 
början –0,1 –0,1
Reservering för förväntade kreditförluster –0,7 –0,1
Återföring 0,1  0,1    

Totalt –0,7 –0,1

ÅLDERSANALYS KUNDFORDRINGAR

Mkr 2021-12-31 2020-12-31

Ej förfallna 54,6 46,7
Förfallna 30 dagar 6,9 1,4
Förfallna 31–60 dagar 3,4 –
Förfallna 61–90 dagar 0,1 –
Förfallna > 90 dagar 0,2 3,5

Totalt 65,2 51,6

Bolagets bedömning är att betalning kommer erhållas för kundfordringar som är 
förfallna men inte skrivits ned, då kundernas betalningshistorik är god.

Se not 4 kredit- och motpartsrisker för mer information angående kundkoncen-
tration.

KREDITKVALITET AVSEENDE EJ FÖRFALLNA KUNDFORDRINGAR

Mkr 2021-12-31 2020-12-31

Låg risk 54,6 46,7
Medelrisk – –
Hög risk – –
Rating ej tillgänglig – –

Totalt  54,6    46,7

NOT 18 Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

KONCERNEN, Mkr 2021-12-31 2020-12-31

Förutbetalda serviceavgifter  5,0    5,6
Förutbetalda försäkringspremier  0,3    0,1
Upplupna inkassointäkter  14,1    10,8
Upplupna kundreskontraintäkter  25,1    15,5
Övriga poster  16,6    17,1

Redovisat värde 61,1 49,1

MODERBOLAGET, Mkr 2021-12-31 2020-12-31

Övrigt 0,2 0,3

Redovisat värde 0,2 0,3

NOT 19 Likvida medel

KONCERNEN, Mkr 2021-12-31 2020-12-31

Disponibla tillgodohavanden hos banker  
och andra kreditinstitut 92,9 194,8
Spärrade medel 6,2 6,1

Totalt 99,1 200,9

MODERBOLAGET, Mkr 2021-12-31 2020-12-31

Disponibla tillgodohavanden hos banker  
och andra kreditinstitut 3,6 0,6
Spärrade medel 0,1 0,1

Totalt 3,7 0,7
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NOTER

NOT 20 Omräkningsreserver

Omräkningsreserver avser valutaomräkningsdifferenser vid omräkning av utlands-
verksamheter till SEK, vilka redovisas i övrigt totalresultat.

NOT 21 Övriga långfristiga skulder

KONCERNEN, Mkr 2021-12-31 2020-12-31

Emitterade obligationer 0,0 544,6
Aktieägarlån 164,7 152,2

Redovisat värde 164,7 696,8

MODERBOLAGET, Mkr 2021-12-31 2020-12-31

Emitterade obligationer 0,0 544,6
Aktieägarlån 164,7 152,2
Skulder till koncernföretag 125,1 83,4

Redovisat värde 289,8 780,2

Den tidigare obligationen om 490 mkr löstes in den 9 juli 2019 och en ny obligation 
om 550 mkr i nominellt belopp utfärdades. I samband med omförhandligen som 
skedde 2021 amorterades obligationen med 110 mkr varpå den per 2021-12-31 
uppgår till 440 mkr. Obligationen förfaller den 9 juli 2022 varpå skulden har omklas-
sificerats till kortfristig skuld. Obligationen löper med en rörlig ränta om 3 månaders 
STIBOR + 7,0 % (6 % innan omförhandlade obligationsvillkor). Räntebindningstiden 
uppgår till 90 dagar. Obligationen är noterad på företagsobligationslistan hos 
Nasdaq Stockholm. 

Aktieägarlånet mottogs den 30 juni 2017 och räntan är satt till 8% för hela 
löptiden och kapitaliseras på lånet. Förfallodagen är satt till tidigast dagen efter 
förfallodag för de emitterade obligationerna (10 juli 2022).

Se vidare not 4 för beräkningar av räntekänslighet.

NOT 22 Pensioner

Koncernens pensionsåtaganden omfattar både avgifts- och förmånsbestämda 
pensionsplaner. Danmark, Norge och Finland omfattas av avgiftsbestämda planer 
medan Sverige har både förmåns- och avgiftsbestämda planer. 

FÖRMÅNSBESTÄMDA PENSIONSPLANER
Koncernen har förmånsbaserade pensionsplaner för vissa anställda i  Sverige. 
Anställda som är födda 1978 eller tidigare omfattas av ITP 2. I ITP 2 ingår ålders-
pension, sjukpension och efterlevandeskydd. Ålderspensionen inom ITP 2 är för - 
månsbestämd och förmånen baseras på den anställdes slutlön, och ger 10 procent 
av slutlönen mellan 0 och 7,5 inkomstbasbelopp, 65 procent mellan 7,5 och 20 
inkomstbasbelopp och 32,5 procent mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp. Ett 
inkomstbasbelopp uppgick per den 31 december 2021 till 68,2 kkr. Koncernens 
åtagande avseende ITP 2 hanteras och administreras av Telia Companys svenska 
pensionsstiftelse där Legres har en andel av de totala pensionsförpliktelserna och 
förvaltningstillgångarna. Denna andel avser beräknade förpliktelser och tillgångar 
för personalen på Sergel Kredittjänster AB.

Den senaste aktuarieberäkningen av nuvärdet av den förmånsbestämda förplik-
telsen genomfördes av PwC. Nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen och 
de hänförliga tjänstgöringskostnaderna för innevarande period samt tjänstgörings-
kostnaderna från tidigare perioder har beräknats utifrån den så kallade Projected 
Unit Credit Method. 

Per 1 maj 2018 frystes pensionsskulden, vilket innebär att Sergel Kredittjänster 
därefter betalar premier till Alecta avseende anställdas framtida nyintjänande av 
pensionsförmåner. Per 1 juli gjordes en inlösen av pensionsskuld för fribrevshava-
re, d.v.s. skuld avseende tidigare anställdas intjänade pension. Därutöver gjordes 
ytterligare en delinlösen per 1 augusti avseende de 50 äldsta medarbetarna som 
var kvar i planen. Totalt inlösenbelopp uppgick till 116,8 mkr.

Eftersom nyintjänande av pensionsförmån faktureras av Alecta och kostnads-
förs direkt så speglar därmed skulden i balansräkningen endast tidigare intjänade 
pensionsförmåner som ej lösts in under året.

ITP2
För tjänstemän i Sverige tryggas ITP 2-planens förmånsbestämda pensionså-
taganden för ålders- och familjepension (alternativt familjepension) genom en 
försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 
10 Redovisning av pensionsplanen ITP 2 som finansieras genom försäkring i 

Alecta, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räken-
skapsåret 2021 har bolaget inte haft tillgång till information för att kunna redovisa 
sin proportionella andel av planens förpliktelser, förvaltningstillgångar och kostnader 
vilket medfört att planen inte varit möjlig att redovisa som en förmånsbestämd plan. 
Pensionsplanen ITP 2 som tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas därför 
som en avgiftsbestämd plan. Premien för den förmånsbestämda ålders- och famil-
jepensionen är individuellt beräknad och är bland annat beroende av lön, tidigare 
intjänad pension och förväntad återstående tjänstgöringstid.

Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgång-
ar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska 
metoder och antaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19. Den kollektiva 
konsolideringsnivån ska normalt tillåtas variera mellan 125 och 155 procent. Om 
Alectas kollektiva konsolideringsnivå understiger 125 procent eller överstiger 155 
procent ska åtgärder vidtas i syfte att skapa förutsättningar för att konsoliderings-
nivån återgår till normalintervallet. Vid låg konsolidering kan en åtgärd vara att höja 
det avtalade priset för nyteckning och utökning av befintliga förmåner. Vid hög 
konsolidering kan en åtgärd vara att införa premiereduktioner. Vid utgången av 
2021 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån till 172 
procent (148).

VÄSENTLIGA UPPSKATTNINGAR FÖR FÖRMÅNSBESTÄMDA PENSIONS-
FÖRPLIKTELSER: AKTUARIELLA ANTAGANDEN OCH KÄNSLIGHET 
De viktigaste aktuariella antagandena framgår nedan. Mot bakgrund av att pen-
sionsskulden frysts för intjänande av nya pensionsförmåner per 1 maj 2018 så är 
vissa parametrar ej längre relevanta såsom förväntade löneökningar, ändringar i 
inkomstbasbelopp m.m.

Mkr 2021-12-31 2020-12-31

Diskonteringsränta 1,90% 1,20%
Förväntad löneökning Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inflation 2,30% 1,50%
Inkomstbasbelopp Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Återstående tjänstgöringstid Ej tillämpligt Ej tillämpligt

Antaganden beträffande livslängd baseras på statistik i dödlighetsundersökningen 
DUS14 och har fastställts i samråd med aktuariell expertis. Dessa antaganden inne-
bär följande genomsnittliga återstående levnadsår för en person som går i pension 
vid 65 års ålder:
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Mkr 2021-12-31 2020-12-31

Pensionering vid rapportperiodens slut
– Män 21,8 21,8
– Kvinnor 24,4 24,4
Pensionering 20 år efter rapportperiodens slut
– Män 23,6 23,6
– Kvinnor 25,5 25,5

De mest väsentliga aktuariella antagandena vid beräkning av den förmånsbestäm-
da pensionsförpliktelsen är diskonteringsränta, löneökning och livslängdsantagan-
de. Eftersom pensionsskulden frysts för nyintjänande är dock känslighetsanalysen 
inte längre applicerbar avseende löneökning och livslängdsantagande.

NUVÄRDE AV FÖRPLIKTELSEN, Mkr 2021-12-31 2020-12-31

Ändring diskonteringsränta + 0,5% 63,9 68,5
Ändring diskonteringsränta – 0,5% 78,7 84,1

POPULATION, Mkr 2021-12-31 2020-12-31

Aktiva  – –
Sjukpensionärer 6 6
Fribrevshavare 50 54
Deltidspensionärer  – –
Ålderspensionärer 51 48

Totalt antal individer/utfästelser 107 108

BELOPP REDOVISADE I RESULTAT-
RÄKNINGEN FÖR FÖRMÅNSBESTÄMDA 
PENSIONSFÖRPLIKTELSER, Mkr 2021 2020

Nettoräntekostnad –0,3 –0,5
Särskild löneskatt –0,1 –0,1

Summa redovisad i resultaträkningen –0,4 –0,6

Kostnader för tjänstgöring, vinst från regleringar och särskild löneskatt redovisas i 
rörelseresultatet. Räntekostnader redovisas i finansnettot.

BELOPP REDOVISADE I ÖVRIGT TOTAL-
RESULTAT FÖR   FÖRMÅNSBESTÄMDA 
PENSIONSFÖRPLIKTELSER, Mkr 2021 2020

Omvärderingar av den förmånsbestämda  
nettoskulden:
  Avkastning på förvaltningstillgångar (exklusive 

belopp som ingår i nettoräntekostnaden) 3,3 0,1
  Aktuariella vinster och förluster som uppstår till 

följd av förändringar i finansiella antaganden –1,6 –1,0
  Aktuariella vinster och förluster som uppstår 

till följd av förändringar i erfarenhet 3,4 0,8
Övrigt 1,2 –0,2

Summa redovisad i övrigt totalresultat 6,3 –0,3

Summa belopp redovisade i totalresultatet 5,9 –0,9

BELOPP REDOVISADE I BALANS-
RÄKNINGEN FÖR FÖRMÅNSBESTÄMDA 
PENSIONSFÖRPLIKTELSER, Mkr 2021-12-31 2020-12-31

Fonderade pensionsförpliktelser inklusive 
 löneskatt 71,5 75,8
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde –41,7 –38,0
Netto fonderade pensionsförpliktelser (tillgång) 29,8 37,8
Ofonderade pensionsförpliktelser inklusive 
l öneskatt – –

Netto ofonderade och fonderade pensions-
förpliktelser 29,8 37,8

PERIODENS FÖRÄNDRING I DEN FÖRMÅNS - 
BESTÄMDA FÖRPLIKTELSEN, Mkr 2021-12-31 2020-12-31

Förmånsbestämd förpliktelse vid periodens 
början 75,8 76,9
Räntekostnad 0,8 1,1
Aktuariella vinster (minus) och förluster
 Förändringar i finansiella antaganden 1,6 1,0
 Erfarenhetsbaserade justeringar –3,4 –0,8
Pensionsutbetalningar –2,3 –2,2
Särskild löneskatt –1,7 –0,2

Förmånsbestämd förpliktelse vid periodens 
utgång 70,8 75,8

FÖRÄNDRINGAR AV FÖRVALTNINGS-
TILLGÅNGARNAS VERKLIGA VÄRDE, Mkr 2021-12-31 2020-12-31

Förvaltningstillgångarnas verkliga värde vid 
periodens början –38,00 –37,3
Tillgångar förvärvade vid rörelseförvärv
Ränteintäkter –0,4 –0,6
Omräkningar vinster (förluster):
  Avkastning på förvaltningstillgångar   

(exklusive belopp som inkluderats i  
netto räntekostnaderna) –3,3 –0,1

Övrigt

Förvaltningstillgångarnas verkliga värde vid 
periodens slut –41,7 –38,0
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NOT 23 Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter

KONCERNEN, Mkr 2021-12-31 2020-12-31

Upplupna löner 2,8 2,7
Upplupna semesterlöner 14,7 18,4
Upplupna sociala avgifter 3,4 3,9
Upplupen ränta 7,8 8,3
Upplupna kostnader inkassoverksamheten 3,7 1,9
Upplupna IT-kostnader 2,7 3,2
Upplupna konsultkostnader 1,3 1,3
Övriga poster 14,3 24,4

Redovisat värde 50,7 64,1

MODERBOLAGET, Mkr 2021-12-31 2020-12-31

Upplupen ränta 7,8  8,3    
Upplupna konsultkostnader 0,5  0,7    

Redovisat värde 8,3  9,0    

NOT 24 Ställda säkerheter och 
eventualförpliktelser

KONCERNEN, Mkr 2021-12-31 2020-12-31

Ställda säkerheter
Spärrade medel 6,2 6,1

Totalt 10,6 10,5

Eventualförpliktelser
Övriga eventualförpliktelser 0,7 0,7

Totalt 0,7 0,7

MODERBOLAGET, Mkr 2021-12-31 2020-12-31

Ställda säkerheter
Spärrade medel 0,1 0,1
Övriga ställda säkerheter – –

Totalt 0,1 0,1

Moderbolaget har inga eventualförpliktelser.

NOT 25 Transaktioner med närstående

Med närstående avses juridiska och fysiska personer som Legreskoncernen har 
möjlighet att utöva ett bestämmande inflytande över eller juridiska och fysiska per-
soner som har möjlighet att utöva ett bestämmande inflytande på Legreskoncernen.

Under året har moderbolaget Legres AB vidarefakturerat koncerngemensam-
ma kostnader till dotterbolagen avseende köpta tjänster från Telia, ekonomi- och 
konsulttjänster från Marginalen AB m.m. Sergel Kredittjänster AB hyr kontorslokaler 
av det närstående bolaget Fastighets AB Grönlandet. Vidare har Legres AB fått ett 
aktieägarlån från Legres Holding AB för att finansiera förvärvet av dotterbolagen från 
Telia. Under 2021 har Legres AB erhållit ett aktieägartillskott av Legres Holding AB. 
Slutligen fakturerar dotterbolagen inkassoprovisioner och förmedlingsprovisioner till 
Sergel Finansbolagen avseende förvärv av portföljer med förfallna fordringar.

Samtliga transaktioner mellan närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor.
Uppgift om transaktioner med närstående fysiska personer som är anställda i 

koncernen eller sitter i styrelsen presenteras i not 9 personal.

Koncernen Moderbolaget
FORDRINGAR PÅ 
NÄRSTÅENDE, Mkr 2021 2020 2021 2020

Sergel Kredittjänster AB – – 120,5 92,9
Sergel Norge AS – – 33,1 27,0
Sergel A/S – – 0,3 0,6
Sergel Oy – – 1,1 1,8
FAB Grönlandet Södra 8,5 8,3 – –
Sergel Finans AS 0,7 – – –
Sergel Portfolio AB – 0,3 – –
Sergel Finans AB 7,4 – – –
Sergel Finans Oy 4,9 1,4 – –
Legres Holding AB 25,6 0,6 25,6 0,6

Totalt 38,2 10,6 180,6 122,9

Koncernen Moderbolaget
SKULDER TILL 
NÄRSTÅENDE, Mkr 2021 2020 2021 2020

Sergel Kredittjänster AB – – 158,4 80,3
Sergel Norge AS – – 77,8 34,7
Sergel A/S – – 23,5 –
Sergel Oy – – 49,5 12,8
FAB Grönlandet Södra 21,9 5,4 – –
UAB Sergel 0,1 0,1 – –
Sergel Finans Oy 1,3 – – –
Sergel Finans AB 12,4 0,0 – –
Konsult AB Marginalen 0,3 0,2 – –
Legres Holding AB 164,7 152,2 164,7 152,2

Totalt 187,7 157,9 473,9 280,0

INTÄKTER FRÅN 
NÄRSTÅENDE, Mkr

Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Sergel Kredittjänster AB – – 42,2 40,6
Sergel Norge AS – – 9,1 4,8
Sergel A/S – – 2,9 3,3
Sergel Oy – – 20,2 14,5
Sergel Portfolio AB – 5,7 – –
UAB Sergel – – – –
Marginalen AB 0,2 1,2 – –
Sergel Finans AB 71,3 70,9 – –
Sergel Finans AS 17,5 7,9 – –
Sergel Finans Oy 37,3 10,7 – –

Totalt 81,1 96,4 74,4 63,2
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NOT 28 Räntekostnader och liknande 
resultatposter

MODERBOLAGET, Mkr 2021 2020

Räntekostnader –31,8 –35,0
Räntekostnader, koncernföretag –16,3 –13,9
Övrigt –11,8 –4,6

Summa –59,9 –53,5

NOT 29 Klassificering och värdering av 
finansiella tillgångar och skulder

Redovisat värde för finansiella tillgångar och finansiella skulder fördelat per 
 värderingskategori i enlighet med IFRS 9 framgår av tabellen nedan.

2021-12-31
KONCERNEN, Mkr

Verkligt 
värde via 
resultat-

räkningen

Upplupet  
anskaff-

nings-
värde

Verkligt 
värde  

via total-
resultat

Redovisat 
värde

Finansiella tillgångar
Andra långfristiga fordringar – 4,7 – 4,7
Kundfordringar – 65,2 – 65,2
Övriga kortfristiga fordringar – 99,0 – 99,0
Upplupna intäkter –  61,1    – 61,1
Likvida medel – 99,1 – 99,1

– 329,1 – 329,1
Finansiella skulder
Kortfristiga räntebärande 
skulder – 436,2 – 436,2
Efterställda skulder – 164,7 – 164,7
Leasingskulder – 84,2 – 84,2
Leverantörsskulder – 75,6 – 75,6
Övriga kortfristiga skulder – 107,2 – 107,2
Upplupna kostnader – 50,7 – 50,7

– 918,6 – 918,6

KOSTNADER TILL 
NÄRSTÅENDE, Mkr

Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Sergel Kredittjänster AB – – –1,0 –1,0
Sergel Norge AS – – –1,5 –0,9
Sergel A/S – – –0,4 –
Sergel Oy – – –0,9 –0,3
FAB Grönlandet Södra –17,5 –17,4 – –
Sergel Finans AB –3,0 –4,0 – –
UAB Sergel –1,1 –6,9 – –
Marginalen AB –0,3 –1,9 – –1,9
Konsult AB Marginalen –3,5 – –0,6 –
Legres Holding AB –12,5 –11,7 –12,5 –11,7

Totalt –34,6 –41,9 –16,6 –15,8

NOT 26 Resultat från andelar i koncernföretag

MODERBOLAGET, Mkr 2021 2020

Utdelning 5,5 12,8

Summa 5,5 12,8

NOT 27 Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter

MODERBOLAGET, Mkr 2021 2020

Kursdifferenser 0,0 4,1

Summa 0,0 4,1

2020-12-31, Mkr

Verkligt 
värde via 
resultat-

räkningen

Upplupet  
anskaff-

nings-
värde

Verkligt 
värde  

via total-
resultat

Redovisat 
värde

Finansiella tillgångar
Andra långfristiga 
fordringar – 5,0 – 5,0
Kundfordringar – 51,6 – 51,6
Övriga kortfristiga 
fordringar – 90,6 – 90,6
Upplupna intäkter – 49,1 – 49,1
Likvida medel – 200,9 – 200,9

– 397,2 – 397,2
Finansiella skulder
Övriga långfristiga 
skulder – 696,8 – 696,8
Leverantörsskulder – 44,6 – 44,6
Övriga kortfristiga 
skulder – 100,0 – 100,0
Upplupna kostnader – 64,1 – 64,1

– 905,5 – 905,5

2021-12-31
MODERBOLAGET, Mkr

Verkligt 
värde via 
resultat-

räkningen

Upplupet  
anskaff-

nings-
värde

Verkligt 
värde  

via total-
resultat

Redovisat 
värde

Finansiella tillgångar
Andelar i koncernföretag – 684,1 – 684,1
Övriga kortfristiga 
fordringar – 5,8 – 5,8
Likvida medel – 3,7 – 3,7

– 693,6 – 693,6
Finansiella skulder
Skulder till koncernföretag – 289,8 – 289,8
Upplupna kostnader – 8,3 – 8,3

– 298,1 – 298,1
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2020-12-31, Mkr

Verkligt 
värde via 
resultat-

räkningen

Upplupet  
anskaff-

nings-
värde

Verkligt 
värde  

via total-
resultat

Redovisat 
värde

Finansiella tillgångar
Andelar i koncernföretag – 684,1 – 684,1
Övriga kortfristiga 
fordringar – 4,5 – 4,5
Likvida medel – 0,7 – 0,7

– 689,3 – 689,3
Finansiella skulder
Obligationslån – 544,6 – 544,6
Skulder till koncernfö-
retag – 235,6 – 235,6
Upplupna kostnader – 9,0 – 9,0

– 789,2 – 789,2

NOT 30 Avstämning av skulder som härrör från finansieringsverksamheten

Icke-kassaflödespåverkande 
förändringar

KONCERNEN, Mkr 2020-12-31 Kassaflöden
Kapitaliserad 

ränta

Periodisering 
transaktions-

kostnader Övrigt 2021-12-31

Övriga långfristiga skulder 696,8 –110,0 12,5 3,8 –438,4 164,7
Kortfristiga räntebärande skulder – – – – 436,2 436,2
Avsättningar för pensioner 37,8 – – – –8,0 29,8
Leasingskulder 106,1 –15,9 6,7 – – 96,9

Summa skulder härrörande från finansieringsverksamheten 840,7 –119,2 12,5 3,8 –10,2 727,6

Icke-kassaflödespåverkande 
förändringar

KONCERNEN, Mkr 2019-12-31 Kassaflöden
Kapitaliserad 

ränta

Periodisering 
transaktions-

kostnader Övrigt 2020-12-31

Övriga långfristiga skulder 681,9 – 11,7 3,2 – 696,8
Avsättningar för pensioner 39,6 – – – –1,8 37,8
Leasingskulder 112,6 –6,5 – – – 106,1
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NOT 32 Händelser efter balansdagen

Den 31 mars 2022 meddelades att Klaus Reimer kommer att tillträda som ny Vd 
för Legres AB och Sergel Group och efterträder därmed Isak Åsbrink som går vida-
re till en ny tjänst inom näringslivet. Klaus tillträdde som vd den 6 april 2022. Klaus 
har lång erfarenhet från ledande befattningar inom kredithanterings- och finans-
branschen och kommer närmast från en tjänst som Vd för Sergel A/S i Danmark.

Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari 2022 har påverkat de 
finansiella marknaderna med stora kursrörelser som följd. Legres bevakar utveck-
lingen noga, inte minst hur kriget och de ekonomiska sanktioner som införs på-
verkar finansmarknaderna samt det ekonomiska läget i såväl Sverige som globalt. 
Legres har inte någon verksamhet i vare sig Ryssland eller Ukrina. Kriget har inte 
påverkat utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat

För ytterligare information se www.sergel.com/investor-relations/.

Icke-kassaflödespåverkande 
förändringar

KONCERNEN, Mkr 2019-12-31 Kassaflöden
Kapitaliserad 

ränta

Periodisering 
transaktions-

kostnader Övrigt 2020-12-31

Summa skulder 834,1 –6,5 11,7 3,2 –1,8 840,7

Icke-kassaflödespåverkande 
förändringar

MODERBOLAGET, Mkr 2020-12-31 Kassaflöden
Kapitaliserad 

ränta

Periodisering 
transaktions-

kostnader Övrigt 2021-12-31

Obligationslån 544,6 –110,0 – 1,6 – 436,2
Aktieägarlån 152,2 – 12,5 – – 164,7
Skulder till koncernföretag 83,4 41,7 – – – 125,1

Summa skulder 780,2 –68,3 12,5 1,6 0,0 726,0

NOT 31 Aktiekapital

Aktiekapitalet består per 2021-12-31 av totalt av 500 000 aktier (500 000) med ett 
kvotvärde om 1 kr (1 kr).

NOT 33 Disposition av företagets vinst

Mkr 2021-12-31

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel 42 137 489
Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras 42 137 489

Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av 
styrelsen den 27 april 2022. Koncernens resultaträkning och balansräkning samt 
moderföretagets resultaträkning och balansräkning blir föremål för fastställelse på 
årsstämman den 27 april 2022.
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Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att årsredovisningen har 
upprättats enligt Årsredovisningslagen samt RFR 2 Redovisning för juridiska 
personer och ger en rättvisande bild av företagets ställning och resultat och att 
förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets 

verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhets-
faktorer som företaget står inför. Styrelsen och verkställande direktören intygar 
härmed att koncernredovisningen har upprättats enligt International Financial 
Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och ger en rättvisande bild 

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska utskrift

Klaus Reimer
Verkställande direktör

 Ewa Glennow Per Örtlund
 Styrelseordförande Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits den dag som framgår av vår elektroniska utskrift

Deloitte AB

Johan Telander
Auktoriserad revisor

Signaturer

av koncernens ställning och resultat och att förvaltningsberättelsen för koncernen 
ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens verksamhet, ställning 
och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de 
företag som ingår i koncernen står inför.

SIGNATURER
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Till bolagsstämman i Legres AB (publ)
organisationsnummer 559085-4773

 
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Legres 
AB (publ) för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31. Bolagets årsredovisning 
och koncernredovisning ingår på sidorna 24-63 i detta dokument.

 Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 
av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncern-
redovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 
31 december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balans-
räkningen för moderbolaget och koncernen.

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och koncernredovisning-
en är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport som har överläm-
nats till moderbolagets revisionsutskott i enlighet med revisorsförordningens 
(537/2014/EU) artikel 11.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god 
revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat på vår bästa kunskap och 
övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i revisorsförordningens (537/2014/
EU) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget eller, i förekommande fall, 
dess moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU. 

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

Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår 
professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av årsredo-
visningen och koncernredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden 
behandlades inom ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till, års-
redo visningen och koncernredovisningen som helhet, men vi gör inga separata 
uttalanden om dessa områden.

Värdering av immateriella anläggningstillgångar
Bolagets immateriella anläggningstillgångar uppgår per den 31 december 2021 
till 642,5 MSEK. Värdena består bland annat av goodwill, kundrelationer och varu-
märken. Dessa poster utgör en betydande andel av bolagets balansomslutning 
och förändringar i regelverk eller sämre resultat än förväntat kan vara indikatorer 
på nedskrivningsbehov. Detta kan ha betydande påverkan på bolagets resultat 
och finansiella ställning och värderingen av dessa tillgångar är därför av särskild 
betydelse för vår revision.

För ytterligare information hänvisas till not 2 och not 14 i årsredovisningen. 
Vår revision omfattade följande granskningsåtgärder men var inte begränsad till 
dessa:
• Vi har bildat oss en förståelse för bolagets process för att fastställa värdet av 

immateriella anläggningstillgångar.
• Vi har granskat beräkningar i värderingsmodellen för att säkerställa att dessa  

är fullständiga och korrekta.
• Vi har granskat väsentliga antaganden och jämfört dessa med historiskt utfall 

och annan observerbar data.
• Vi har granskat upplysningar i årsredovisningen för att säkerställa att kraven 

i årsredovisningslagen och IFRS uppfylls.
• Vi har utvärderat känslighetsantaganden i modellen.
• Vid genomförandet av granskningsåtgärderna har våra värderingsspecialister 

medverkat. 

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1 – 23. Det är styrelsen och verk-
ställande direktören som har ansvaret för denna andra information. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar 
inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga 
om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i 
övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter.

Revisionsberättelse

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar 
slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi 
skyldiga att rapportera 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredo-
visningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även 
för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar sty-
relsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens 
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhål-
landen som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen 
och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felak-
tigheter, 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 
och koncernredovisningen.

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 årsredovis-

ningen och koncernredovisningen, 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 masko-
pi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättan-
de av intern kontroll.
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• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har 
betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten 
i den interna kontrollen.

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

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

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

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

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning 
och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelse-
fulla 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 och koncernredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Legres 
AB (publ) för räkenskapsåret 2021-01-01–2021-12-31 samt av förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

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

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en 
bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets 
och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets 
och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska an-
gelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören 
ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och 
bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska 
fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas 
på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om 
ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något 
väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan 

föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen 

eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller 
förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet 
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder 
eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 
att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professi-
onellt 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 situa-
tion. 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 aktiebo-
lagslagen.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Deloitte AB

Johan Telander
Auktoriserad revisor
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Avkastning på eget kapital innebär resultat före skatt dividerat med genom-
snittligt justerat eget kapital. Nyckeltalet visar vilken avkastning ägaren får på sitt 
investerade kapital

Beräkning 2020: 24,7/((60,9 + 58,8)/2) = 41,3%
Beräkning 2021: -29,6/((62,1 + 60,9/2) = -48,6%

Avkastning på totalt kapital innebär rörelseresultat dividerat med genomsnitt-
lig balansomslutning. Indikerar vilken avkastning som genereras av de tillgångar 
företaget använder i sin verksamhet

Beräkning 2020: 78,7/((1 163,9 + 1 189,2)/2) = 6,7%
Beräkning 2021: 34,4/((1163,9 + 1 073,8)/2) = 3,1%

Justerad EBITDA är EBITDA exkluderat för engångsposter samt effekter av IFRS 
16. Nyckeltalet presenteras eftersom kovenanterna i företagets obligationsvillkor 
kräver justering av vissa typer av engångsposter.

Beräkning 2020: 136,4 - 19,2 = 117,1
Beräkning 2021: 100-20+3,99 =84,0

EBITDA avser rörelseresultat före avskrivningar. Nyckeltalet presenteras för att ge 
en kompletterande bild till rörelseresultatet.

Beräkning 2020: 78,7 + 57,7 = 136,4
Beräkning 2021: 34,4+65,7 = 100,0

Engångsposter avser väsentliga resultatposter som inte ingår i koncernens nor-
mala återkommande verksamhet och som inte förväntas återkomma regelbundet. 
Engångsposter kan vara kostnader för förvärv, separations- och integrationskost-
nader eller kostnader för engångsprojekt. Begreppet presenteras eftersom kove-
nanterna i företagets obligationsvillkor kräver justering för dessa engångsposter 
vid beräkning av de finansiella nyckeltal som specificeras i villkoren. 

Nettofinansavgifter avser finansiella kostnader relaterade till obligationsfinan-
sieringen och transaktionskostnader. Presenteras eftersom det ingår i beräkningen 
av kovenanten Räntetäckningsgrad. Uppgår till totalt 32,8 mkr för 2021 (35,7 mkr).

Räntetäckningsgrad är relationen mellan justerad EBITDA på rullande tolv må-
nader till nettofinansavgifter under rullande tolv månader. Nyckeltalet presenteras 
eftersom det ingår i de kovenanter som definierats i koncernens obligationsvillkor.

Beräkning 2020: 117,1 / 35,7 = 3,28
Beräkning 2021: 84 / 32,8 = 2,56

Räntebärande nettoskuld avser den sammanlagda räntebärande skulden och 
pensionsavsättningen med avdrag för koncernens likvida medel i enlighet med 
gällande redovisningsprinciper för koncernen från tid till annan. Aktieägarlån 
och leasingskulder är exkluderade. Begreppet presenteras eftersom det ingår i 
kovenanten Räntebärande nettoskuld till justerat EBITDA. Obligationens nominella 
belopp på 550 mkr används i beräkningen.
Beräkning 2020: 550 + 37,8 - 200,9 = 386,9
Beräkning 2021: 440 + 29,8 - 99,1 = 370,7

Räntebärande nettoskuld till EBITDA är relationen mellan räntebärande 
nettoskulder och justerad EBITDA. Nyckeltalet presenteras eftersom det ingår i de 
kovenanter som definierats i koncernens obligationsvillkor.
Beräkning 2020: (550 + 37,8 -200,9)/117,1 = 3,30
Beräkning 2021: (440 + 29,8 -99,1)/84,0 = 4,41

Soliditet innebär eget kapital vid årets utgång dividerat med totala tillgångar vid 
årets utgång. Anger hur stor del av tillgångarna som finansierats av eget kapital. 
Mått på finansiell stabilitet.
Beräkning 2020: 60,9/1 163,9 = 5,2%
Beräkning 2021: 62,1/1073,8 = 5,8%
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Evidence of Intent

Last updated: Fri 06 Mar 2020 14:08:40 UTC

1. Purpose

The purpose of this document Evidence of Intent is to secure a) evidence of intent to sign and b) evidence of what Sign Material there was intent to sign, to avoid claims that different Sign Material was viewed than what was the output in the final Evidence Package.

2. Screen captures

When a person signs a document using Scrive eSign a screen capture is executed on the person´s screen and saved by Scrive eSign. When sealing the signed document Scrive eSign includes the screen captures from all signing parties into this document. 

The screen capture technology used sometimes fails to execute the screen capture. Therefore, in case the screen capture technology would fail, a screen capture with a reference signing view is prepared in Scrive eSign at each production upgrade and Upon sealing the document, Scrive eSign includes the latest reference screen captures in this Evidence of Intent as a reference. Important to note is also that, in the event log below each time stamp reflects the clock of the client, which may be different from the clock of Scrive eSign.

		Time		IP		Event

		2022-04-27 07:51:52.557 UTC		94.234.98.166		Per Örtlund (PÖ) opened the document in the signing view. Click here to see an attached screen capture of the top of their signing view.

		2022-04-27 07:53:18.166 UTC		94.234.98.166		Per Örtlund (PÖ) signed the document. Click here to see attached screen capture of their signing view. Click here to see attached screen capture of the reference signing view created at 2022-04-13 10:29:18 UTC.

		2022-04-27 07:59:10.968 UTC		62.199.135.28		Klaus Reimer (KR) opened the document in the signing view. Click here to see an attached screen capture of the top of their signing view.

		2022-04-27 08:01:46.188 UTC		62.199.135.28		Klaus Reimer (KR) signed the document. Click here to see attached screen capture of their signing view. Click here to see attached screen capture of the reference signing view created at 2022-04-13 10:29:18 UTC.

		2022-04-27 13:09:04.249 UTC		93.158.115.52		Ewa Glennow (EG) opened the document in the signing view. Click here to see an attached screen capture of the top of their signing view.

		2022-04-27 13:09:51.16 UTC		93.158.115.52		Ewa Glennow (EG) signed the document. Click here to see attached screen capture of their signing view. Click here to see attached screen capture of the reference signing view created at 2022-04-13 10:29:18 UTC.

		2022-04-27 13:10:42.119 UTC		81.216.66.68		Johan Telander (JT) opened the document in the signing view. Click here to see an attached screen capture of the top of their signing view.

		2022-04-27 13:11:35.361 UTC		81.216.66.68		Johan Telander (JT) signed the document. Click here to see attached screen capture of their signing view. Click here to see attached screen capture of the reference signing view created at 2022-04-13 10:29:18 UTC.






Service Description

Last updated: Fri 06 Mar 2020 14:08:40 UTC

Index

1. Definitions

2. Purpose

3. Design the workflow (Author)

3.1 Add Parties

3.1.1 Simple Workflow Session

3.1.2 Mass-signing Workflow Session

3.1.3 Invitation order

3.1.4 Role

3.1.5 Invitation method

3.1.6 Authentication to view

3.1.7 Authentication to sign

3.1.8 Confirmation method

3.2 Place fields

3.2.1 Main Document upload

3.2.2 Main Document removal

3.2.3 Text field

3.2.4 Checkbox

3.2.5 Signature box

3.2.5 Radio buttons

3.3 Other settings

3.3.1 Add Attachment

3.3.2 Request Attachment

3.3.3 Main Document name

3.3.4 Workflow Session language

3.3.5 Due date

3.3.6 Automatic reminder

3.3.7 Personal invitation message

3.3.8 Personal confirmation message

3.3.9 Edit Sign View UI

3.4 Save as template workflow

3.5 Settings available via API only

3.5.1 Set highlighting

3.5.2 Field editable by Signatory

4. Initiate the workflow (Initiator)

4.1 Initiate Workflow Execution from Design View

4.2 Initiate Workflow Execution from Template Workflow

4.2.1 List of Template Workflows

4.2.2 Select to edit Template Workflow or directly initiate Workflow Execution

5. Administer the Workflow Execution (User)

5.1 Progress history

5.2 Withdraw invitation

5.3 Extend due date

5.4 Restart document

5.5 Start signing

5.6 Download document

5.7 Send reminder

5.8 Send document again

5.9 Change of authentication to view and authentication to sign methods

5.10 Bounce management

5.11 Review Attachments

5.12 Review evidence attachments

6. Follow the workflow (Party)

6.1 Overview of Workflow Execution

6.2 Accessing the Sign View

6.2.1 Invitation message

6.2.2 List of Initiated Workflows

6.3 Authenticate to view

6.3.1 Authentication to view

6.4 Reviewing the Sign Material

6.4.1 Contact information

6.4.2 Branded header

6.4.3 Other branded Sign View components

6.4.4 Signing header

6.4.5 Review instruction

6.4.6 Mandatory/optional explanation

6.4.7 Download PDF

6.4.8 Document display

6.4.9 Guiding arrow

6.4.10 Text fields

6.4.11 Checkboxes

6.4.12 Radio buttons

6.4.13 Signature box

6.4.14 About you section

6.4.15 Attachments section

6.4.16 Requested attachments section

6.4.17 Signatories section

6.4.18 Reject or sign section

6.5 Rejecting to sign the Sign Material

6.5.1 Reject button

6.5.2 Rejection section

6.5.3 Rejection confirmation page

6.6 Signing the Sign Material

6.6.1 Signature Drawing Modal

6.6.2 PIN by SMS authentication and Signature Confirmation Section

6.6.3 Swedish BankID authentication and Signature Confirmation Section

6.6.4 Signature Confirmation Section

6.7 Receiving the confirmation after signing

6.7.1 Signature Registration Section

6.7.2 Signature confirmation page

6.7.3 Signature confirmation message

7. Evidence collection

7.1 Collecting missing Sign Material

7.2 Producing the Transaction Logs

7.2.1 Recording Signatories’ activities in Scrive eSign

7.2.2 Generating images of the confirmation after Signatories signed

7.2.3 Recording Signatories’ system information

7.2.4 Record the time of each event in Scrive eSign relating to a Signatory’s activity

7.3 Recording clock error

8. Evidence Package generation

8.1 Preparing the Evidence Package

8.1.1 Prepare a Final PDF (step 1)

8.1.2 Append the Verification Page (step 2)

8.1.3 Append the Evidence Quality of Scrive E-signed Documents (step 3)

8.1.4 Append the Evidence Quality Framework (step 4)

8.1.5 Append the Service Description (step 5)

8.1.6 Append the Evidence Log (step 6)

8.1.7 Append the Evidence of Time (step 7)

8.1.8 Append the Evidence of Intent (step 8)

8.1.9 Append the Digital Signature Documentation (step 9)

8.1.10 Append the Digital Signature (step 10)

8.1.11 Append the Keyless Digital Signature (step 11)

8.1.12 PAdES Digital Signature (optional to Steps 10 and 11)

9. Document administration

9.1 Document list

9.1.1 List view

9.1.2 Learn more and manage workflow

9.1.3 Mass-withdraw invitations

9.1.4 Send mass-reminder

9.1.5 Delete

9.1.6 Filter and search

9.1.7 Download all documents

9.1.8 Download metadata as CSV

9.2 Template Workflow editing list

9.2.1 List view

9.2.2 Filter and search

9.2.3 Delete

9.2.4 Share

9.3 Trash list

9.3.1 List view

9.3.2 Filter and search

9.3.3 Restore

9.4 Auto-deletion of documents and personal data

10. Account administration

10.1 Organisation administration

10.1.1 Organisation details

10.1.2 White-label branding

10.2 User administration

10.2.1 User privileges

10.2.2 User management

1. Definitions

“Attachments” means attachments to the Main Document provided by the Author or Signatories.

“Author” means the person(s) that configure the Workflow Settings.

“Clock Error Samples” means the term as defined in the Attachment Evidence of Time.

“Delivery Method” means the method to deliver the invitation to participate in a Workflow Session.

“Design View” means the administrative user interface of Scrive eSign for the purpose of configuring the Workflow Settings.

“Evidence Attachments” means the attachments with additional evidence inserted into the Final PDF as explained in section 8, the attachments are Evidence Quality of Scrive E-Signed Documents, Service Description, Evidence Quality Framework, Evidence Log, Evidence of Intent, Evidence of Time and Digital Signature Documentation.

“Evidence Material” means the Final PDF including the inserted Evidence Attachments. 

“Evidence Package” means the Evidence Material sealed with a digital signature.

“Field Data” means data associated with text fields, checkboxes, radio buttons and signature boxes in the Main Document.

“Final PDF” means the final Main Document after all Signatories have signed, including Field Data rendered with the placements defined by the Author in the Workflow Settings.

“Initiator” means the person that initiates Workflow Execution.

“Initiated Workflow” means a set of Workflow Settings where Workflow Execution has been initiated.

“Integrated System” means a system that communicates with Scrive eSign via the Scrive API.

“Main Document” means the document that is displayed in the Design View and Sign View and is possible to edit with Field Data.

“Party” or “Parties” means persons participating in the Workflow Execution.

“Role” means the Role of a Party during a Workflow Session.

“Scrive API” means the application programming interface of Scrive eSign.

“Sign Material” means the material being reviewed, signed and completed by the Parties during Workflow Execution, including a) the Main Document, b) Attachments and c) Field Data.

“Sign View” means the graphic user interface in Scrive eSign’s web based interface, for the Parties to review and for Signatories to sign the Sign Material.

“Signatory” means a person that has been defined to sign the Sign Material in the Sign View during a Session.

“Signature Confirmation Section” is the final section where the Signatory is asked if they are sure that they wish to sign the document.

“Signature Drawing Modal” is the modal where the Signatory is asked to draw or type their signature.

“Template Workflow” means Workflow Settings saved by an Author for later reuse. “Transaction Logs” means database logs in Scrive eSign, including records of the Signatories activities in Scrive eSign.

“User” is a person or a group of persons with an account in Scrive eSign which is linking to a verified email address.

“Viewer” means a person that has been defined to only have access to view the Sign Material in the Workflow Session.

“Workflow Execution” means when Scrive eSign guides the Parties through Workflow Sessions as configured in the Workflow Settings.

“Workflow Session” means a set of activities defined for a Party to execute the assigned Role. A Party can be assigned multiple Workflow Sessions.

“Workflow Settings” means any combination of settings in section 3 defining how the Parties can interact with the Sign Material during Workflow Execution.

2. Purpose 

The purpose of this document is to explain how Scrive eSign worked at any given point in time to facilitate the full understanding of the process that generated the final Evidence Package. Each time Scrive eSign is updated with new features this document is also updated. The scope of the document is to describe the Scrive eSign system in full. Because it is possible to initiate Workflow Execution via API it is possible that parts of the e-signing workflow have happened outside of Scrive eSign. Because Scrive can only document features that are within our control, parts of a workflow may have happened outside the scope of this document.

3. Design the workflow (Author)

Workflow Settings are defined in the Design View by the Author. The features for designing the Workflow Settings are clustered in the Design View in three main sections. We describe the features in these sections according to the structure in the Design View.

3.1 Add Parties

3.1.1 Simple Workflow Session

Add a Workflow Session and add information about the Party participating in the Workflow Session. You can add an infinite number of Workflow Sessions. The minimum amount of Workflow Sessions is one.

3.1.2 Mass-signing Workflow Session

To replicate a Template Process multiple times with many separate Parties it is practicable to add the Parties in bulk. This feature enables adding a list of Parties to a Workflow Session as a CSV file. When initiating the process Scrive eSign will automatically replicate the process for every row in the CSV file and include the Party information of that row to that Workflow Session.

3.1.3 Invitation order

Select in what order the Parties shall receive the invitation to participate. Parties can receive the invitation in parallel, in sequence, or a combination of these.

3.1.4 Role

Define if the Party should be Signatory or Viewer.

3.1.5 Invitation method

Select how the Party shall receive the invitation to participate in the Workflow Session. The delivery methods available are a) email, b) SMS, c) email and SMS and d) in-person delivery or e) API.

		Email

		An email invitation is sent including a link to the Sign View.



		SMS

		An SMS is sent including a link to the Sign View.



		Email and SMS

		Both email and SMS delivery as described above.



		In-person

		No invitation is sent. The Initiator can give the Party access to the Sign View, by personally presenting it on a device selected by Initiator.



		API

		No invitation is sent. The Initiator can select to give access to the Sign View by sharing the URL or an Author can set up a workflow where the Party is redirected from a webpage hosted by the Author to the Sign View.





3.1.6 Authentication to view

Select what authentication should be required from a Signatory before accessing the Workflow Session to view the document. The alternatives are a) Swedish BankID, b) Norwegian BankID, c) Danish NemID or d) no additional authentication method.

3.1.7 Authentication to sign

Select what authentication method should be required from a Signatory. The alternatives are a) Swedish BankID, b) PIN verification by SMS or c) no additional authentication method.

3.1.8 Confirmation method

Select how the Party shall receive the confirmation that the document has been signed by all Parties and get access to the Evidence Package. The confirmation methods available are a) email, b) SMS, c) email and SMS and d) no delivery.

3.2 Place fields

3.2.1 Main Document upload

Upload the Main Document. Only PDFs are accepted for upload. 

3.2.2 Main Document removal

Remove the Main Document.

3.2.3 Text field

Drag and drop text fields into the document. Define the name of the text field (i.e. address, mobile and more) or select a predefined field, and define if it is a) mandatory for the Initiator, b) mandatory for Party completing the Workflow Session or c) optional. If left empty or editable during Workflow Execution, define what party can (if optional) or must (if mandatory) complete the text field during their Workflow Session. All information put into a text field will be printed onto the document. You can set the font size of the text field to a) small, b) normal, c) large or d) huge.

3.2.4 Checkbox

Drag and drop checkboxes into the document. Define the name of the checkbox (for traceability purposes), choose a checkbox size, and define if it is a) mandatory for the Initiator, b) mandatory for Party completing the Workflow Session or c) optional. If left empty or editable during Workflow Execution define what party can (if optional) or must (if mandatory) check the checkbox during their Workflow Session. The checkbox, empty or checked, will be printed onto the document.

3.2.5 Signature box

Drag and drop signature boxes into the document. Define the name of the signature box (for traceability purposes) and define if it is a) mandatory for the Party completing the Workflow Session or b) optional. If left empty or editable during Workflow Execution define what party can (if optional) or must (if mandatory) draw their signature during their Workflow Session. For some old browsers where JavaScript drawing doesn’t work, the Signatory can use their keyboard to type their signature with a name instead and a handwritten font will be used. The drawn or typed signature will be printed onto the document.

3.2.5 Radio buttons

Drag and drop radio button groups into the document. Define the name of the radio button group and the names of individual radio buttons (for traceability purposes), and choose a size for the radio buttons within the radio button group. It is mandatory for signing parties to select one of the radio button group options. The radio buttons, selected or not, will be printed onto the document.

3.3 Other settings

3.3.1 Add Attachment

The Author can upload documents to add as Attachments to the Main Document or delete previously uploaded Attachments. Only PDFs are accepted. The Author selects if the Attachment should be optional or mandatory to review. The Author selects if the Attachment should be merged with the main file or not.

3.3.2 Request Attachment

The Author can request that Parties are asked to upload documents during a Workflow Session, to add the documents as Attachments to the Main Document. The request is set per Party and an instruction text is required explaining what document is requested, requests can be made optional in which case the Party is not required to upload a document.

3.3.3 Main Document name

Name the Main Document. This is the name that will be communicated with the Parties throughout each Workflow Session. This will be the name of the Main Document in the Evidence Package.

3.3.4 Workflow Session language

Select in what language the Parties shall be guided throughout each Workflow Session. This will be the language of the text printed in the Verification Page.

3.3.5 Due date

Select the due date for the Signatories to sign. After the due date has passed the Signatories can no longer sign.

3.3.6 Automatic reminder

Select at what date an automatic reminder to sign shall be sent to the Signatories that haven’t yet signed.

3.3.7 Personal invitation message

Write a personal message that the Parties will receive when invited via email to participate in the Workflow Execution.

3.3.8 Personal confirmation message

Write a personal message that the Parties will receive via email when the document has been signed.

3.3.9 Edit Sign View UI

Adjust the UI in the Sign View. The following UI features can be added or removed a) header including logo and contact details, b) download PDF c) the button used in the Sign View to reject to sign, d) option to reply with a message, and e) footer.

3.4 Save as template workflow

The Workflow Settings in Design View can be saved as a Template Workflow for later Workflow Execution a single time (save as draft) or multiple times (save as template).

3.5 Settings available via API only

3.5.1 Set highlighting

It is possible, via the API, to enable highlighting in the Sign View for selected Signatories. Highlighting is the digital equivalent of a yellow mark on paper to emphasize something on the document. Highlights can be made by the selected Signatories, and cleared page-by-page, until they have signed the document, after which no more changes can be made. 

3.5.2 Field editable by Signatory

It is possible, via the API, to allow selected Signatories to change the value of certain fields, even if they were pre-filled by the Document Author. This is currently only available for email and mobile field types. The aim of this setting is to allow Signatories to update their email or mobile number, when the value set by the Document Author may be incorrect or outdated.

4. Initiate the workflow (Initiator)

A Workflow Execution needs to be started by an Initiator. This section describes the features which the Initiator can use to initiate the Workflow Execution. The Initiator may initiate the Workflow Execution in any of the following ways:

		start as Author and define the Workflow Settings in the graphic user interface of the Design View or an Integrated System, or programmatically through the Scrive API, and then initiate the Workflow Execution, or

		start as Initiator only and select a Template Workflow to initiate the Workflow Execution, or

		start as Author and select a Template Workflow to edit by any of the procedures for defining the Workflow Settings described in bullet a and then, after editing as Author, initiate the Workflow Execution.



4.1 Initiate Workflow Execution from Design View

After a Main Document has been uploaded and no mandatory information is missing it is possible to initiate Workflow Execution by clicking a button to start. When having clicked the button a modal is displayed and depending on the Workflow Settings different activities will be required from the Initiator to initiate Workflow Execution.

		Initiator role

		Sign order

		Instruction in modal



		Signatory

		Sign first

		Prompts to sign first before inviting others



		Signatory

		Sign second or later

		Prompts to invite others



		Viewer

		-

		Prompts to invite others





4.2 Initiate Workflow Execution from Template Workflow

Template Workflows can be accessed either via the Scrive eSign graphic user interface or via API. The following sections will describe how access can be done via the graphic user interface of Scrive eSign. In principle the same actions can be performed via the API.

4.2.1 List of Template Workflows

By logging in to his Scrive eSign account the Initiator can access a list of Template workflows from where it can initiate Workflow Execution. In the list of Template Workflows each Template Workflow is displayed in a list including name of the Template Workflow, time of latest change to Template Workflow, Delivery Method(s) and sharing status. In the template list view it is possible to do free text search on metadata to find Template Workflows.

4.2.2 Select to edit Template Workflow or directly initiate Workflow Execution

By clicking the name of a draft or template in the list of Template Workflows, different options will be made available depending on the Workflow Settings of the Template Workflow.

		Author/Not Author

		Locked from editing

		In-person delivery

		Options for next step



		Author

		Yes/No

		Yes

		Option to a) edit Workflow Settings or b) initiate signing on the device directly.



		Author

		Yes/No

		No

		Option to a) edit Workflow Settings or b) send for signature directly.



		Not Author

		Yes

		Yes

		Option to initiate signing on the device directly.



		Not Author

		No

		Yes

		Option to a) edit Workflow Settings or b) initiate signing on the device directly.



		Not Author

		Yes

		No

		Option to send for signature directly.





5. Administer the Workflow Execution (User)

The document view is the administrative counterpart of the Sign View. Here the User can review the Main Document, Attachments, Parties and progress history and also administer the Workflow Execution.

5.1 Progress history

The Workflow Session progress of each Signatory can be tracked in the progress history section. Each important event is listed with a status icon, time, Party and an explanatory text. Below is a list of the statuses used.

		Progress status

		Explanation



		Initiated signing

		The Initiator initiated the signing process.



		Email sent

		The invitation to access Sign View was sent via email.



		SMS sent

		The invitation to access Sign View was sent via SMS.



		Undelivered

		The external email or SMS system has reported that it could not deliver the email or SMS.



		Delivered

		The external email or SMS system has reported that it has delivered the email or SMS.



		Email opened 

		The external email system has reported that the email has been opened.



		Accessed view to authenticate

		The party opened the view to verify their identity before viewing the document.



		Authentication success

		The Party verified their identity with [AUTHENTICATION METHOD] to access the document.



		Reviewed online

		Opened the document online.



		Signed

		The button to complete signing was clicked in the Signature Confirmation Section or, if BankID was required to sign, the signing process was completed successfully in the BankID application.



		Rejected

		The button to reject signing was clicked in the final rejection section.



		Timed-out

		The due date for signing as set in the Workflow Settings passed and the document can’t be signed.



		Due date prolonged

		The Initiator prolonged the signing due date.



		Process cancelled

		The Initiator cancelled the signing process, the document can no longer be signed.



		Process edited

		The Workflow Process was edited in the Design View.



		Sealed

		Scrive eSign sealed the final PDF with a digital signature.



		Extended

		Scrive eSign sealed the Evidence Package (as defined in the Service Description) with a keyless digital signature.





5.2 Withdraw invitation

To withdraw an invitation to sign an Initiated Workflow, press the button to withdraw. The invitation to sign the selected Initiated Workflow will be withdrawn and they will no longer be possible to sign. If a Signatory clicks an invitation link to a withdrawn document they will land in a landing page with an instruction that the Workflow Execution has been cancelled.

5.3 Extend due date

If the due date to sign passed without all Signatories having signed the Initiator can extend the due date by pressing “extend due date”. The date is extended by as many days as are determined by the Initiator.

5.4 Restart document

If the document was cancelled or the due date passed the Initiator can select to restart the Workflow Execution by pressing the button to restart the Workflow Execution. The Initiator is then redirected to the Design View where he can edit the Workflow Settings and initiate Workflow Execution again.

5.5 Start signing

If Delivery Method was set to in-person or API, then there is an option for the Initiator to initiate the next in-person Workflow Session directly from this view. By selecting “start signing” the Initiator will be redirected to the Sign View.

5.6 Download document

If the document has been signed it can be downloaded by the Initiator by pressing the button to download the document.

5.7 Send reminder

To remind a Signatory to sign, press the button to send reminder. A reminder will be sent to the Signatory using the initial invitation Delivery Method selected by the Author.

5.8 Send document again

To send a completed Evidence Package again to a Party, press the button to send the document again which is next to the Party’s information. A message including the document, will be sent to the Signatory using the initial confirmation Delivery Method selected by the Author.

5.9 Change of authentication to view and authentication to sign methods

As long as the recipient hasn’t signed the Initiator can change the authentication to view and the authentication to sign methods.

5.10 Bounce management

If the email or SMS could not be delivered, the Initiator is informed of the problem via an email with a link to the Document View where the Initiator can edit the email or mobile number. A bounce can occur for multiple reasons, typically due to a) entering the wrong email or mobile number, b) SPAM filter settings of the receiving system or c) the recipient’s systems are down.

5.11 Review Attachments

Below the displayed document there is a section with all attached Attachments. The user can view or download Attachments.

5.12 Review evidence attachments

Below the Attachments section there is a section with all evidence attachments. The user can review or download the evidence attachments.

6. Follow the workflow (Party)

Smooth Workflow Execution is dependent on a series of events as executed by the Parties in close interaction with Scrive eSign. This section will describe the different components enabling the Workflow Execution. The features are listed in the order as they appear to the Signatory either chronologically or in the graphic user interface from the top and going down. What features appear to the Signatory depend on the Workflow Settings.

6.1 Overview of Workflow Execution

Before we look at the components of the Workflow Execution it might be useful to get an overview of the different steps of Workflow Execution as experienced by the Signatories and the Viewers.

		Accessing the Sign View: the Party either a) receives an email or SMS with an invitation to sign electronically and a link to the Sign View or, b) accesses a device (tablet, desktop computer, smartphone or other) with the Sign View already opened or c) is redirected from an Integrated System to the Sign View. 

		If set by the Author, the Signatory is asked to authenticate before they can proceed.

		Reviewing the Sign Material: the Party views the displayed Sign View and a) can read instructions at the top to follow the guiding arrow, b) depending on the Workflow Settings enter or not enter Field Data into the document (such as text, signatures, checks in checkboxes, choosing a radio button group option) and view/append required and optional attachments and c) scroll through all document pages to reach the sign or reject section.

		When enabled for the current signatory, the Initiator can highlight anything within the document being signed in real-time. 

		Signing the Sign Material: the Signatory presses the next button to proceed to the next step and, depending on the Workflow Settings, one of these four scenarios follow;



		If the Signatory has not yet drawn their signature inside the document a section appears with instructions to confirm their intent by clicking a button with the text “Sign”, or

		If the Signatory has not yet drawn their signature inside the document a section appears with instructions that they will finalise the signing process by clicking the button with the text “Finish”, or

		If the Signatory is required to authenticate with PIN by SMS before they can sign they a) type or view their mobile number, b) receive an SMS with a PIN, c) type the PIN into a input field and d) confirm their intent by clicking a button with the text “sign”, or

		If the Signatory is required to sign with Swedish BankID they sign using the Swedish BankID app on the device they chose to sign with.



		Receiving confirmation after signing: after having completed one of the above signing scenarios a confirmation message is displayed to the Signatory that the Sign Material has been signed. Depending on the Workflow Settings, each Party either receives or doesn’t receive a confirmation message. If it was set for the Party to receive a confirmation message it is sent either a) by email and including the Evidence Package, b) by SMS and including a URL-link to access the document on the web in Scrive eSign, or c) both by email and SMS as described above.



The following sections are more detailed descriptions of the features enabling the workflow in the summary above.

6.2 Accessing the Sign View

This is the workflow guiding the Parties to access the Sign Material in the Sign View.

6.2.1 Invitation message

Scrive eSign will send an invitation email and/or SMS to the Party, in the order as defined by the Workflow Settings. The email and/or SMS will include a URL-link to a Sign View specific to that Workflow Session.

6.2.2 List of Initiated Workflows

Initiated Workflows with Workflow Sessions available for signing directly on the device are listed in a list accessible to Users. Each Initiated Workflow is displayed in a list with document name, last event, name of Initiator and names of all Parties. An icon determines if the Party is the Initiator of the Initiated Workflow or has been invited by another Initiator to participate. By selecting an Initiated Workflow from the list the User will initiate a Workflow Session and access the Sign View.

6.3 Authenticate to view

This is the part where the Signatory is required to authenticate themselves before they can proceed to view the Sign Material.

6.3.1 Authentication to view

The name of the Author and the document is displayed. Personal information that is required to understand who should authenticate their identity is presented. The Signatory initiates the authentication process. If the authentication is successful the Signatory is redirected to the Sign View to view the Sign Material.

6.4 Reviewing the Sign Material

This is the workflow guiding the Signatory when they are reviewing the Sign Material before signing.

6.4.1 Contact information

In the header the Initiators name and mobile (if available) is displayed for contact purposes.

6.4.2 Branded header

Adjustments can be made to a) company logotype, b) background color of header, c) text font, and d) text color. If no branding has been selected, the default is the Scrive logotype and colors. Author can remove the header and footer in the Design View before initiating Workflow Execution.

6.4.3 Other branded Sign View components

Components of the Sign View that can be branded are a) text font type of all text, b) color of the guiding arrow, c) color and text font of text in the guiding arrows, d) color of buttons, and e) color and text font of the text in the buttons. In the Sign View, confirmation page after signing, the signing invitation email and confirmation email there is a discrete ”Powered by Scrive” text.

6.4.4 Signing header

This header stays at the top of the SIgn View as the signatory scrolls through the Main Document to sign. The header includes a) the name of the document, b) a button to activate highlighting (learn more below), c) a button to zoom in the Main Document and d) a button to zoom out the Main Document. By clicking the highlight button, the highlighting functionality is enabled and the scrolling functionality is disabled. Thus, instead of scrolling when touching the screen the touch will result in a yellow highlighting color being painted to the Main Document where the finger points. Highlighting starts when a finger is put to, or a mouse is clicked above, the Main Document. Highlighting stops when the finger is lifted or the mouse is released. To initiate highlighting again the highlighting button in the header has to be pressed again. If the highlighting functionality has been applied to the Main Document in the current Workflow Session, a clear button will also be available in the signing header. The clear button will allow highlighting to be cleared from one document page at a time, and “clear mode” will be enabled until any highlighting has been cleared, or until the cancel button is clicked to cancel clear mode.

6.4.5 Review instruction

Below the header there is a) the person’s name and b) a brief instruction on how to proceed to sign the document. The purpose of the name is to decrease the risk that a person mistakenly signs in another Signatory’s name. If the name was not supplied before Initiator initiated Workflow Execution, then only the brief instruction is displayed.

6.4.6 Mandatory/optional explanation

Explanation of the difference in instruction color between actions that are mandatory and actions that are optional. This appears if the Workflow Session includes optional and mandatory actions.

6.4.7 Download PDF

Option to download the Main Document and Attachments as PDF. This option is either displayed or not depending on if the Author defined that it should be displayed during the Workflow Session.

6.4.8 Document display

PNGs of the Main Document are displayed in up to 1040 px width.

6.4.9 Guiding arrow

The guiding arrow will guide the Party through the steps set as mandatory by the Author. The arrow will guide the Party by pointing at the next mandatory step and blink.

6.4.10 Text fields

There can be empty text fields that are mandatory or optional to complete for the Party and pre-filled fields that can be editable.

6.4.11 Checkboxes

There can be unchecked checkboxes that are mandatory or optional for the Party and pre-checked checkboxes that can be de-checked. Checkboxes can be small, medium, or large, at the discretion of the author.

6.4.12 Radio buttons

There can be radio button groups comprising of two or more radio button options. The Party must select one of the radio buttons for each radio button group. Each radio button group can be small, medium, or large, at the discretion of the author.

6.4.13 Signature box

If signatures are requested from the Signatory then signature boxes are displayed as colored areas on top of the document. If the Author has defined the signature as mandatory, then the guiding arrow will point to the colored area after previous mandatory fields have been completed. When clicking a signature box a signing workflow is initiated. Read more about the signing workflow in section “6.6 Signing the Sign Material”.

6.4.14 About you section

If there are input fields that are mandatory to include in the transaction but have not been placed on top of the document by the Author they are displayed in the about you section. This section is not visible if there is no mandatory information that has not been placed on top of the document for input.

6.4.15 Attachments section

For each attachment that has been added to the document by the Author a section is displayed including the title of the attachment and a button to show the attachment. The attachment can be viewed by clicking the button to show the attachment, then the section expands and displays the attachment in full to the Signatory. If an attachment was selected by the Author to be mandatory to review in the Workflow Settings then a) a checkbox is available next to the title of the attachment and b) a text stating that the signatory confirms that they have read and understood the content of the attachment is available next to the checkbox. The checkbox with the instruction to confirm that the Signatory has read and understood the content of the attachment must be checked before the Signatory can sign.

6.4.16 Requested attachments section

This is where, if requested, the signatory is instructed to upload additional documents as attachments. The signatory can choose not to upload an optional attachment by checking a checkbox. If attachments have been added by previous signatories in the same process, those are visible to the current signatory for review. This section is not visible if there are no requests for attachments from the signatory.

6.4.17 Signatories section

This section includes a list of the Signatories, their signing progress and a) Full name,,  and b) if applicable information about the Signatory is displayed such as organisation, organisation number, ID number, mobile number and email.

6.4.18 Reject or sign section

This is the last section in the Sign View. This section includes a reject button and a next button. By clicking the reject button the Signatory will initiate the rejection workflow and by clicking the next button the Signatory will initiate the signing workflow. If the Author has determined in the Sign View Settings that the reject button shall not be displayed to the Signatory, only the next button will be displayed.

6.5 Rejecting to sign the Sign Material

This is the workflow guiding the Signatory when they are rejecting to sign the Sign Material.

6.5.1 Reject button

At the bottom of the Sign View the signatory can reject the signing via clicking on a reject button. This button is visible if the Author has not disabled it in the Workflow Settings.

6.5.2 Rejection section

If the option to allow a rejection message was chosen in the Workflow Settings, upon clicking the button to reject the Signatory will enter a section where the Signatory can reject and, if so desired, write a rejection message to the Initiator. If a rejection message is not allowed, the Signatory will be asked to confirm the rejection directly, without the possibility of writing a rejection message. If the Signatory confirms the rejection, the Workflow Execution is cancelled and the Main Document can no longer be signed by any other Signatory.

6.5.3 Rejection confirmation page

After a rejection the Signatory is redirected to a page confirming that the signing was rejected and, if a rejection message was created, that the rejection message was sent to the Initiator.

6.6 Signing the Sign Material

The signing workflow is the workflow guiding the Signatory when they are signing the Sign Material.

6.6.1 Signature Drawing Modal

After the signature box has been clicked by the Signatory, the Signature Drawing Modal is opened and the Signatory is instructed to sign. The Signatory can draw their signature on a touchscreen or with a mouse. Once the Signatory has drawn their signature in the Signature Drawing Modal, they can click a button to proceed. Once they have clicked the button to go to the next step the modal closes and the signatory is scrolled to the next step defined by the Workflow Settings. 

6.6.2 PIN by SMS authentication and Signature Confirmation Section

If the authentication was set to PIN by SMS, the Signatory is either a) prompted to type the mobile number they want to use for authentication or b) if the mobile number was prefilled by the Initiator they can only view the mobile number. After the signatory has filled their mobile mobile number or reviewed the one that was prefilled by the Initiator and clicked to send the SMS, the Signature Confirmation Section appears with a) an input field for the PIN, b) a text if they wish to sign and let Scrive eSign register their signature and c) a button to confirm the PIN and complete the signing process. After the correct PIN has been supplied and the Signatory has confirmed that they wish to sign , the signature is registered and the Signature Registration Section is displayed.

6.6.3 Swedish BankID authentication and Signature Confirmation Section

If the authentication was set to Swedish BankID, the Signatory is either a) prompted to type the ID number they want to use for authentication, or b) if the ID number was prefilled by the Initiator this is already prefilled and not editable. After the signatory has a) filled their ID number or reviewed the one that was prefilled by the Initiator and b) clicked to initiate the authentication with Swedish BankID, the Signatory authenticates within the Swedish BankID application. When the authentication is completed in the Swedish BankID application, Scrive eSign registers the signature. 

6.6.4 Signature Confirmation Section

If the authentication was neither set to Swedish BankID nor PIN by SMS then the Signature Confirmation Section asks the Signatory if they wish to either “sign” (if no signature was drawn in the document using the Signature Drawing Modal) or “finish” (if a signature was drawn in the document using the Signature Drawing Modal) and let Scrive eSign register their signature. Once the Signatory has confirmed that they wish to sign or finish the signing process, the signature is registered and the Signature Registration Section is displayed.

6.7 Receiving the confirmation after signing

This is the workflow guiding the Signatory after they have signed the Sign Material.

6.7.1 Signature Registration Section

After the Signatory has confirmed their signature in the Signature Confirmation Section, the Signatory is redirected to the Signature Registration Section. The Signature Registration Section instructs the Signatory that their signature is being registered by Scrive eSign.

6.7.2 Signature confirmation page

After Scrive eSign has completed registering the signature of the Signatory, the Signatory is either redirected to:

		a custom confirmation page. Scrive does not regulate the custom confirmation page other than requiring that the confirmation page should not be misleading to the Signatory, thus it can include any information.

		the Scrive eSign standard confirmation page. The standard confirmation page includes information that the Signatory’s signature has been registered. If the Author had set that Scrive eSign should send an outgoing confirmation message, then the Signatory is also informed that an outgoing confirmation message was sent to the Signatory or that, if there are more Signatories to sign the document, an outgoing confirmation message will be sent to the Signatory after all Signatories have signed.

		the Signing Handover Interface, where a button is displayed leading to the Workflow Session for that next Signatory. This happens if there are other Signatories in line to sign after the Signatory that just signed, and the Delivery Method was set to in-person for any of those Signatories.



6.7.3 Signature confirmation message

If Author set that an outgoing confirmation message should be sent to the Signatory, a confirmation message is sent either via SMS, email or both. The confirmation message includes information that the document has now been signed by all Signatories. The email also includes an original of the Evidence Package and the SMS includes a link to access the Evidence Package online. If the Evidence Package is over 10MB Scrive eSign will not include the Evidence Package in the confirmation email and instead an instruction and a link to access the document will be supplied. If the Author set that a custom confirmation message shall be included in the outgoing confirmation message, the custom confirmation message set by the Author is included after the standard confirmation message texts.

7. Evidence collection

During the Workflow Execution Scrive eSign is collecting evidence to include into the Evidence Package.

7.1 Collecting missing Sign Material

At any time during the Workflow Execution, Scrive eSign presents the Sign Material in its current state in the Sign View meaning that it displays a) images of each page of the Main Document, b) links to all Attachments and c) renders all currently defined Field Data on the pages of the Main Document using the placements specified by the Author. As the process advances, the Sign Material is collected and produced through the following process:

		The Author uploads the initial Sign Material into Scrive eSign, consisting of the Main document, Author Attachments and initial Field Data.

		The Signatories will perform a review of the Sign Material in the Sign View. Depending on the Workflow Settings the Signatory can be asked to upload Signatory Attachments and add more Field Data, so that the Sign Material is completed. This step is reiterated until all Signatories have signed. 

		When the last Signatory has signed, the Sign Material has become fully completed and is locked from further modifications.



7.2 Producing the Transaction Logs

Scrive eSign executes the following activities to produce the Transaction Logs:

		Record as many as possible of the Signatories’ activities in Scrive eSign during Workflow Execution

		Record screenshots of the confirmation after the Signatories have signed through Scrive eSign

		Record system information of the Signatories’ client system

		Record system time of the Signatories’ activities in Scrive eSign



This section will explain the different procedures for recording the Transaction Logs as listed above.

7.2.1 Recording Signatories’ activities in Scrive eSign

Scrive eSign records events when the Signatory has interacted with Scrive eSign during Workflow Execution. The activities in Scrive eSign that are recorded are listed below. Coordinates X=0, Y=0 is the top-left corner of the page, X=1, Y=1 is the bottom-right corner.

		Sample event (as printed in the Evidence Log)

		Event explanation



		Scrive eSign sealed the Evidence Package (as defined in the Service Description) with a keyless digital signature.

		See section 8.1.11.



		Scrive eSign sealed the final PDF with a digital signature.

		See section 8.1.10 and 8.1.12.



		Scrive eSign prepared the final PDF, including evidence collected by Scrive eSign, before sealing with a digital signature.

		See sections 8.1.1 – 8.1.9 



		The party [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) verified their identity with [AUTHENTICATION METHOD] to access the document.

Data returned from the [AUTHENTICATION METHOD]:

Name: [NAMED RETURNED]
ID number: [ID NUMBER RETURNED]


Signature: [SIGNATURE RETURNED]
Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response: [OCSP RETURNED]

		See section 6.3.1.



		Scrive eSign sent an automatic reminder to sign using [DELIVERY METHOD] to [EMAIL@EXAMPLE.COM and 012-34 56 78] at the request of the user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]).

		See section 3.3.6.



		The user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) withdrew the invitation to sign and Scrive eSign disabled the possibility to sign for all parties.

		See sections 5.2.



		The user [NAME OF USER ([UNIQUE IDENTIFIER]] changed authentication for [NAME OF PARTY (UNIQUE IDENTIFIER)] from [OLD AUTHENTICATION METHOD] to [NEW AUTHENTICATION METHOD].

		See section 5.9.



		The user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) changed the email address for the party from [BAD@EXAMPLE.COM] to [GOOD@EXAMPLE.COM].

		See section 5.10.



		The user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) changed the mobile number for the party from [BAD-12 34 56] to [GOOD-12 34 56].  

		See section 5.10.



		Scrive eSign locked the document from further modifications by the parties.

		See section 7.1 step 3.



		The signatory [NAME OF SIGNATORY] checked the checkbox “[EXAMPLE ATTACHMENT NAME]”. The text next to the checkbox was “[ACCEPT ATTACHMENT CONDITIONS TEXT]”.

		See sections 3.3.1 and 6.4.15.

[ACCEPT ATTACHMENT CONDITIONS TEXT] is the text that was visible to the signatory and depends on the document’s language setting. In English it is "I have read and accepted the content of the attachment [EXAMPLE ATTACHMENT NAME]".



		The party [NAME OF PARTY] ([UNIQUE IDENTIFIER]) deleted the attachment [ATTACHMENT NAME] previously uploaded by the party [NAME OF PARTY] ([UNIQUE IDENTIFIER]).

		See sections 3.3.2 and 6.4.16.



		Due to a system error Scrive eSign failed to finalise the Evidence Package (as defined in the Service Description) before sealing with a digital signature.

		Sometimes the system may fail to produce the Evidence Package as described in sections 8.1 – 8.3. This event is extremely rare.



		Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to [sign/review] the document sent via email to [PARTY@EXAMPLE.COM] was delivered.

		See sections 3.1.4 and 5.1.



		Scrive eSign’s external SMS delivery system reported that the invitation to [sign/review] the document sent via SMS to [012-34 56 78] was delivered.

		See sections 3.1.4 and 5.1.



		Scrive eSign sent an invitation to [sign/review] the document via [delivery method] to [PARTY@EXAMPLE.COM and/or 012-34 56 78]. The invitation included a link that when clicked lead to Scrive eSign’s online interface to [sign/review] documents. The invitation contained the following message: <BR/> <i>This is an example message text.</i>

		See sections 3.1.4, 3.3.7 and 5.1.



		Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent via email to [PARTY@EXAMPLE.COM] could not be delivered and continued attempts were cancelled.

		See section 5.1.



		Scrive eSign’s external SMS delivery system reported that the invitation sent via SMS to [012-34 56 78] could not be delivered and continued attempts were cancelled.

		See section 5.1.



		Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to [PARTY@EXAMPLE.COM]  was opened.

		See section 5.1.



		The initiator [NAME OF INITIATOR] ([UNIQUE IDENTIFIER]) initiated the signing workflow and Scrive eSign a) locked the signing workflow from further editing, b) set the signing workflow language to [EXAMPLE LANGUAGE: ENGLISH], c) set the signing due date to [EXAMPLE DATE: 2013-01-01 00:00:00 UTC], d) set the time zone to [EXAMPLE TIME ZONE: CET] and e) initiated the signing workflow.

		See section 4.



		The user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) prolonged the signing due date.

		See section 5.3.



		The signatory [NAME OF SIGNATORY] ([UNIQUE IDENTIFIER]) rejected the invitation to sign and Scrive eSign disabled the possibility to sign for all parties. The rejection message from the signatory [NAME OF SIGNATORY] ([UNIQUE IDENTIFIER]) was: <BR/> <i>This is an example message text.</i>

		See section 6.5.2.



		Scrive eSign sent a reminder to [review/sign] via [delivery method] to [SIGNATORY@EXAMPLE.COM and/or MOBILE NUMBER] at the request of the user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]). The reminder message from the user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) was: <BR/> <i>This is an example message text.</i>

		See sections 9.1.4 and 5.7.



		Scrive eSign’s administrator ([ADMIN@EXAMPLE.COM]), a person authorised to administer Scrive eSign, requested preparation of the Evidence Package.

		In the rare event of failure there is a safety feature in Scrive eSign where an authorised person at Scrive can ask the system to try to reseal the Evidence Package.



		The user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) edited the signing workflow in Scrive eSign’s interface to design signing workflows.

		See section 5.4.



		The SMS with the PIN was delivered to [MOBILE NUMBER] for the signatory [NAME OF SIGNATORY (UNIQUE IDENTIFIER)] to use for authentication.

		See section 6.6.2.



		An SMS with a PIN was sent to [MOBILE NUMBER] for the signatory [NAME OF SIGNATORY (UNIQUE IDENTIFIER)] to use for authentication.

		See section 6.6.2.



		The signatory [NAME OF SIGNATORY] ([UNIQUE IDENTIFIER]) uploaded the attachment [EXAMPLE ATTACHMENT NAME] requested by the workflow author. The request had the following description: <BR/> <i>This is an example description.</i>

		See sections 3.3.2 and 6.4.16.



		The signatory [NAME OF SIGNATORY] checked the checkbox “[EXAMPLE ATTACHMENT NAME]”. The text next to the checkbox was “[NOTHING TO UPLOAD TEXT]”.

		See sections 3.3.2 and 6.4.16.

[NOTHING TO UPLOAD TEXT] is the text that was visible to the signatory and depends on the document’s language setting. In English it is "Nothing to upload".



		The signatory [NAME OF SIGNATORY ([UNIQUE IDENTIFIER]) signed the 

document using PIN by SMS as authentication method. The PIN was sent to [MOBILE NUMBER].

		See section 6.6.2.



		The document was signed by [NAME OF SIGNATORY ([UNIQUE IDENTIFIER]) using [AUTHENTICATION METHOD] as authentication method. 


The text signed in the [AUTHENTICATION METHOD] client was:


$signed_text$

Data returned from the  [AUTHENTICATION METHOD]:

  

Name: [NAMED RETURNED]

ID number: [ID NUMBER RETURNED]

Signature: [SIGNATURE RETURNED]

Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response: [OCSP RETURNED]

		See section 6.6.3.



		The signatory [NAME OF SIGNATORY ([UNIQUE IDENTIFIER]) signed the document.

		See section 6.7.1.



		The due date for signing the document passed. Scrive eSign disabled the possibility to sign for all parties.

		See section 3.3.5.



		The signatory [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) [CHECKED or UNCHECKED] the checkbox [NAME OF CHECKBOX]. The checkbox's placement in the Main Document: 

Page     X           Y

1            0.123   0.420

		See sections 3.2.4 and 6.4.10.



		The signatory [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) selected the radio button "[NAME OF RADIO BUTTON]" in radio group "[NAME OF RADIO GROUP]". Possible options were: [LIST OF ALL RADIO BUTTON NAMES IN RADIO GROUP]. The radio buttons placement in the Main Document:

Page     X           Y

1            0.123   0.128

1            0.123   0.142

		See sections 3.2.5 and 6.4.12.



		The signatory [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) signed in the signature box [NAME OF BOX]. The box's placement in the Main Document:

Page     X           Y

1            0.123   0.420

		See sections 3.2.5, 6.4.13 (or 6.4.18 if signature box was not placed) and 6.5.11.



		The signatory [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) changed the text in the text field [NAME OF FIELD] from [PREVIOUS VALUE] to [NEW VALUE]. The field's placement in the Main Document: 

Page     X           Y

1            0.123   0.420

		See sections 3.2.3 and 6.4.9 (or 6.4.14 if text field was not placed).



		The party  [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) opened the view to verify their identity before viewing the document.

		See section 6.3.1.



		The party [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) opened the document in Scrive eSign’s online interface to [review/sign] documents.

		See section 6.2.1.



		Highlighting was added to page 3 while [NAME OF PERSON] was viewing.

		See sections 3.5.1 and 6.4.4. 



		Highlighting was removed from page 3 while [NAME OF PERSON] was viewing.

		See sections 3.5.1 and 6.4.4. 





7.2.2 Generating images of the confirmation after Signatories signed

To sign through Scrive eSign the Signatory is asked to confirm the signature and after the Signatory has confirmed their signature a confirmation message is displayed. Scrive eSign will generate an image of the Signatories’ browser environment including the confirmation message in the foreground and the Main Document and Field Data in the background.

The technology for generating an image of the Signatories’ browser environment is not perfect. Therefore, as a safeguard in the event that the image of the Signatories’ browser cannot be generated correctly, Scrive eSign will at each Planned Production Upgrade, generate images of a reference browser environment including the confirmation message in the foreground and a demo Main Document and Field Data in the background. The purpose of the images is to serve as a reference to display how the images of the Signatories’ browser environment should have looked like if the image generation would have been generated correctly.

7.2.3 Recording Signatories’ system information

Scrive eSign records information of the system that the Signatories use at each system event generated by the Signatory. The information that is recorded is:

		IP address



7.2.4 Record the time of each event in Scrive eSign relating to a Signatory’s activity

At the time of an event triggered by a Signatories’ interaction with Scrive eSign, Scrive eSign will log the following information:  

		The time of Scrive eSign servers at the time of the Signatories’ activity 

		The time of the latest Clock Error Sample

		The clock error at the latest Clock Error Sample



7.3 Recording clock error

The time of Scrive eSign servers is controlled using NTP and the servers communicate indirectly with servers equipped with reference clocks whose purpose is to define reference time. Each hour Scrive eSign estimates the error of the clocks of its servers compared to reference time and the estimated error is measured in milliseconds (the “Clock Error Sample” or “CES”). The purpose of the Clock Error Sample is to produce data that can be used in a statistical model to evaluate the accuracy of Scrive eSign servers’ clock at the point of each logged event.

More about the Clock Error Sample and measurement of time in Scrive eSign is explained in the Appendix 4 Evidence of Time.

8. Evidence Package generation

8.1 Preparing the Evidence Package

Once all Signatories have signed electronically, Scrive eSign will execute the following actions to produce the Evidence Material:

		Prepare the Final PDF.

		Append the Verification Page as an additional page to the Final PDF.

		Append the Evidence Quality of Scrive E-signed Documents as an attachments inside the Final PDF.

		Append the Evidence Quality Framework as an attachment inside the Final PDF.

		Append the Service Description as an attachment inside the Final PDF.

		Append the Evidence Log as an attachment inside the Final PDF.

		Append the Evidence of Time as an attachment inside the Final PDF.

		Append the Evidence of Intent as an attachment inside the Final PDF.

		Append the Digital Signature Documentation as an attachment inside the Final PDF.



Once the Evidence Material has been produced Scrive eSign will execute the following actions to secure the integrity of the Evidence Material and thereby produce the final Evidence Package:

		Seal the material in steps 1-9 with a digital signature.

		Seal the material in steps 1-10 with a keyless digital signature (not performed if PAdES digital sealing is used).



A detailed description of the steps 1-11 follows below.

8.1.1 Prepare a Final PDF (step 1)

The Final PDF is prepared by inserting all the pages from the original Main Document, and subsequently all the Field Data is rendered using the placements defined by the Author in the Workflow Settings. If the Author defined that Attachments should be Merged with the Main Document they are added as pages to the Main Document. If the Author defined that Attachments should not be Merged with the Main Document the attachment is hashed using SHA-256. The hash can be found in the Evidence Log. Attachments that are not merged with the Main Documents are not digitally sealed. By comparing the computed hash (the output from execution of the algorithm SHA-256) to a known and expected hash value (the value in the Evidence Log), it’s possible to determine the Attachments’ integrity.

8.1.2 Append the Verification Page (step 2)

The Verification Page is one or several pages appended at the end of the Final PDF and it contains the following information:

		Transaction ID intended for support purposes.

		Information about the Main Document including name, number of pages and by whom it was submitted.

		Information about the each Attachment, including name, number of pages, if it was merged with the Main Document or not and by whom it was submitted.

		Information about the Initiator and each Signatory. 

		Activity history of each Signatory in Scrive eSign during Workflow Execution, including a brief description of the activity, the time of the activity and the IP address.

		A Scrive seal.



At the end of the Verification Page there is brief documentation describing what the Verification Page is. The documentation is intended to give the reader all the information necessary in order to understand:

		The nature of the document (an Evidence Package issued by Scrive).

		That additional documentation about the Evidence Package can be found in the Attachments.

		Where to verify the integrity of the document (https://www.scrive.com/verify).



The purpose of the Verification Page is to make the most important metadata about the Workflow Execution easily accessible.

8.1.3 Append the Evidence Quality of Scrive E-signed Documents (step 3)

The Evidence Quality of Scrive E-signed Documents is a brief introduction to the Evidence Package. The purpose of the document is to serve as an executive summary and help with the understanding of the Evidence Package without having to read through all the documentation. 

8.1.4 Append the Evidence Quality Framework (step 4)

The Evidence Quality Framework explains the legal aspects of digital evidence quality. The purpose of this document is to set a framework for the understanding of digital evidence quality and explain how the Evidence Package relates to such framework.

8.1.5 Append the Service Description (step 5)

The Service Description is this document and is a complete functional specification of Scrive eSign. The Scrive team maintains the following process to keep the Service Description up to date:

		A new version of Scrive eSign has been developed and the staging environment has been updated with the new version. The staging environment is the servers where the final testing of a new version of Scrive eSign is conducted before it is released to all customers. If the new version of Scrive eSign includes new features or substantial adjustments to existing features the Service Description is updated by the Scrive eSign product owner to include the changes made. The Scrive eSign product owner is the person that plans and manages the development of Scrive eSign.

		While on staging the changes to the Service Description is reviewed and corrected by the Scrive legal counsel in dialogue with the Scrive eSign product owner. 

		Once all text changes have been agreed by the Scrive eSign product owner and the Scrive legal counsel, the updated Service Description is to be included with the next updates to Scrive eSign. 



The purpose of the document is to serve as a reference for anyone trying to understand the Evidence Package and its different components.

8.1.6 Append the Evidence Log (step 6)

The Evidence Log includes all Transaction Logs printed in human readable text including a) the Signatories’ activities in Scrive eSign during Workflow Execution, b) all system information of the Signatories, and c) the UTC timestamp created at the moment of each Signatories’ activity.

The purpose of the Evidence Log is to make all collected metadata about the Workflow Execution accessible outside of Scrive eSign and thus independently of Scrive. 

8.1.7 Append the Evidence of Time (step 7)

The Evidence of Time includes a detailed documentation about a) how the time of the servers of Scrive eSign is measured and synchronised with trusted sources of time, b) a mathematical algorithm to calculate the probability of time deviation above certain time intervals and c) the measurements required to insert into the mathematical algorithm, including the last 1000 samples of the servers time deviation and their distribution.

The purpose of the Evidence of Time is to explain how Scrive eSign measures time and

provide a mathematical algorithm by which it is possible to calculate the probability of

the error of the time stamps recorded by Scrive eSign.

8.1.8 Append the Evidence of Intent (step 8)

The Evidence of Intent includes the images of the Signatories browser environment generated by Scrive eSign when the Signatory has signed and is displayed with a confirmation thereof. Additionally the Evidence of Intent also includes the reference images generated by Scrive eSign at each Planned Production Upgrade.

The purpose of the Evidence of Intent is to secure a) evidence of intent to sign and b) evidence of what Sign Material there was intent to sign, to avoid such rhetoric as exemplified by the example with the blue elephant and the pink sheep.

8.1.9 Append the Digital Signature Documentation (step 9)

The Digital Signature Documentation contains an algorithm for how to prove the document’s integrity mathematically. The document integrity can be tested mathematically with the help of a) the Digital Signature Documentation, b) a code published in the Financial Times after the date of sealing the document with the digital signature (step 10) and c) a keyless digital signature has been applied to the document after the date of publishing the code in the Financial Times (step 11). This document does require technical knowledge to be useful.

The purpose of the Digital Signature Documentation is to explain how the integrity of the Evidence Package can be verified independently of Scrive or any other third party. Note that the Digital Signature Documentation is not intended as the primary method for proving the document’s integrity. The use of the Digital Signature Documentation is intended as a last resort after which all other methods of verifying the integrity have failed. To clarify, the intended order for verifying the integrity of a document is:

		Scrive provides the primary method for verifying the integrity of a signature at https://www.scrive.com/verify. Here the document owner can upload the document and get an automated validation of the document integrity. This method does not require any technical knowledge to be useful.

		If this primary method for some reason fails to perform the verification of integrity then the digital signature provider, Guardtime (http://www.guardtime.com), can be contacted directly for verification. This second method also does not require any technical knowledge to be useful.

		Finally, if both previous methods have failed, the Digital Signature Documentation can be used to mathematically verify the document integrity.



8.1.10 Append the Digital Signature (step 10)

When the steps 1-9 have been performed the document is sealed with a digital signature from Guardtime to produce the complete Evidence Package (steps 1-10).

The purpose of the Digital Signature is to be able to prove the integrity of the Evidence Package with the help of Guardtime. Additionally the digital signature also has a function of a strong timestamp useful as evidence of time at the point of sealing the document. Learn more about this in the Digital Signature Documentation.

8.1.11 Append the Keyless Digital Signature (step 11)

Around the 20th each month Guardtime will make an updated Keyless Digital Signature available. Scrive eSign will apply the updated Keyless Digital Signatures on Evidence Packages that were produced by Scrive eSign 40 days after the initial signing.

The purpose of the Keyless Digital Signature, is that the integrity of the Evidence Package can be verified mathematically and independently of Scrive, Guardtime or any other third party, only relying on public information. Additionally, the verification will provide irrefutable evidence about when the timestamp in step 10 was generated. Learn more about this in the Digital Signature Documentation.

8.1.12 PAdES digital signature (optional to Steps 10 and 11)

The PAdES digital signature secures that the document can not be tampered without breaking the signature. In addition, the following are appended to the document as part of PAdES digital signature: 

		A URL to a Certificate Revocation List is appended that can be read to assure that the certificate is not in a revoked state at the time of signing of the document. 

		An OCSP (online certificate status protocol) is embedded to check the revocation status of the certificate. 

		A TimeStamp is added at the time of signing to ensure two things; that the signature was valid at the time of signing; and (ii) that the signature remains valid over time. 



9. Document administration

Scrive eSign has a basic document management system. This system is described in this section.

9.1 Document list

9.1.1 List view

Initiated Workflows and Evidence Packages from completed workflows are displayed in a list with progress status, time of latest event, name of Initiated Workflow, Initiator, Parties and Delivery Method(s).

9.1.2 Learn more and manage workflow

By clicking the name of an Initiated Workflow, the User is redirected to the Document View where there is more information about the workflow progress and options to manage the workflow.

9.1.3 Mass-withdraw invitations

To withdraw an invitation to sign an Initiated Workflow, select Initiated Workflows by checking the checkboxes on the side and press “withdraw”. The invitation to sign the selected Initiated Workflows will be withdrawn and they will no longer be possible to sign. If a Signatory clicks an invitation link to a withdrawn document they will land in a landing page with an instruction that the Workflow Execution has been cancelled.

9.1.4 Send mass-reminder

To remind Signatories of an Initiated Workflow to sign, select by checking the checkboxes on the side and press “send reminder”. The reminder to sign the selected Initiated Workflows will be sent to all the Signatories that haven’t signed using the Delivery Method as initially selected by the Author. If a specific sign order has been defined the reminder will only be sent to the next Signatory in line for signing.

9.1.5 Delete

To delete an Initiated Workflow or Evidence Package from the list view, select by checking the checkboxes on the side and press delete. Initiated Workflows that are deleted will also automatically be withdrawn.

9.1.6 Filter and search

Filter documents based on workflow progress status, initiator and/or date. Search the list of Template Workflows with free text search. Matches will be provided for all free text data.

9.1.7 Download all documents

Select what documents to download and download a zip-file including the PDFs of the selected documents. The Main Document from Initiated Workflows will be downloaded in its current state and finalised documents will be downloaded as completed Evidence Packages.

9.1.8 Download metadata as CSV

By selecting this option metadata from all transactions will be downloaded as CSV. The metadata includes information about each Party and the most important activities of the Party during Workflow Execution.

9.2 Template Workflow editing list

9.2.1 List view

Template Workflows are displayed in a list time of latest change, name of Template Workflow, Initiator, Parties and Delivery Method(s). Deleted Template Workflows are deleted instantaneously.

9.2.2 Filter and search

Search the list of Template Workflows with free text search.

9.2.3 Delete

To delete a Template Workflow from the list view, select one or multiple templates by checking the checkboxes on the side and press delete.

9.2.4 Share

To share a Template Workflow in the list view with other Users in the same organisation, select one or multiple Template Workflows by checking the checkboxes on the side and press share.

9.3 Trash list

9.3.1 List view

Deleted Initiated Workflows, Template Workflows and Evidence Packages are displayed in a list with progress status, time of latest event, name of Initiated Workflow, Initiator, Parties and Delivery Method(s). Deleted documents stay in the list for one month before Scrive eSign deletes them permanently from the system.

9.3.2 Filter and search

Filter documents based on workflow progress status, initiator and/or date. Search the list of Template Workflows with free text search. Matches will be provided for all free text data.

9.3.3 Restore

To restore a document back to the documents list, select by checking the checkboxes on the side and press restore.

9.4 Auto-deletion of documents and personal data

This is a setting that will instruct Scrive eSign to auto-delete documents and personal data after a number of days as defined by the account administrator. This applies to all documents except templates and documents pending signing. Upon deletion the documents are moved to Trash.

10. Account administration

10.1 Organisation administration

Accounts in Scrive eSign are organised in organisations. Each User belongs to an organisation. The organisation settings will be used in the Users interactions with Parties when using the system.

10.1.1 Organisation details

In the account section it is possible to edit the organisation details. The organisation details include name, organisation number and address. The name and organisation number will be displayed whenever the User is displayed as Party to a Workflow Execution, including places such as the Sign View and the Verification Page. The organisation address and mobile number  of the organisation’s administrators will be used for billing and support purposes.

10.1.2 White-label branding

There are two types of white-label branding in Scrive eSign: the Workflow Session branding and the complete white-label branding. In the account section it is possible to white-label the Workflow Sessions with the company brand profile, including a) the Sign View, b) the emails,  c) SMS’ d) the logged in part (such as the Design View), e) the favicon, f) the browser title. The complete white-label branding can only be set by a Scrive administrator and additionally to the Workflow Session branding includes white-labeling of a) the login and signup views, b) party colors and c) document status icons. 

10.2 User administration

10.2.1 User privileges

There are two levels of user privileges: standard and admin. The standard User can do everything as specified in the previous sections of this specification document. The admin User has the additional privileges as specified below.

		Privilege

		Explanation



		Edit company details

		Can edit the details of the organisation’s Scrive eSign account.



		Add user

		Can add users to the organisation’s Scrive eSign account.



		Remove user

		Can remove users from the organisation’s Scrive eSign account.



		White-label branding

		Can do Workflow Session branding for all users of the organisation’s Scrive eSign account.



		Access all documents

		Can access all documents of all Users in the organisation’s Scrive account.



		Manage all documents

		Can manage all documents of all Users in the organisation’s Scrive account.





10.2.2 User management

In the account section the admin User can add Users by typing name and email address. The person will then be invited to have an account as part of the organisation of the inviting admin User. The Users of the organisation are displayed in a list and can be removed from the organisation by selecting the User and deleting it. All documents of that User will stay the property of the organisation.


Evidence Log

Last updated: Fri 06 Mar 2020 14:08:40 UTC

1. Purpose

The purpose of the Evidence Log is to make all collected metadata about the Workflow Execution accessible outside of the Scrive eSign database and thus independently of Scrive. 

2. Evidence Log Components

This Evidence Log is a complete collection of all actions and events that occurred during the Workflow Execution, which have been logged by Scrive eSign. The information included in each log event is the following:

		What occurred

		Who initiated the event

		The time of the event

		The clock error of the time of the event

		The time at which the latest Clock Error Sample was collected



Learn more about clock error and Clock Error Samples in the appendix Evidence of Time.

		Time		CES		IP address and User-Agent		Event

		2022-04-27 07:46:31.25123 UTC ±13 ms		2022-04-27 07:02:44.197011 UTC		
      93.158.115.4
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36 Edg/100.0.1185.50
      
    		
      
        The initiator Linda Strauss (LS) initiated the signing workflow and Scrive eSign a) locked the signing workflow from further editing, b) set the signing workflow language to LANG_SV, c) set the signing due date to 2022-07-26 21:59:59 UTC, d) set the time zone to Europe/Berlin and e) initiated the signing workflow.
      

    

		2022-04-27 07:46:31.25123 UTC ±13 ms		2022-04-27 07:02:44.197011 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (per.ortlund@marginalen.se) to Per Örtlund (PÖ). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 

      

    

		2022-04-27 07:46:31.25123 UTC ±13 ms		2022-04-27 07:02:44.197011 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (ewa.glennow@marginalen.se) to Ewa Glennow (EG). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 

      

    

		2022-04-27 07:46:31.25123 UTC ±13 ms		2022-04-27 07:02:44.197011 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (klaus.reimer@sergel.com) to Klaus Reimer (KR). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 

      

    

		2022-04-27 07:48:02.098726 UTC ±14 ms		2022-04-27 07:02:44.197011 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Per Örtlund (PÖ) was delivered.
      

    

		2022-04-27 07:48:31.821568 UTC ±14 ms		2022-04-27 07:02:44.197011 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Klaus Reimer (KR) was delivered.
      

    

		2022-04-27 07:49:13.767346 UTC ±14 ms		2022-04-27 07:02:44.197011 UTC		
      93.158.115.4
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36 Edg/100.0.1185.50
      
    		
      
        The party Per Örtlund (PÖ) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2022-04-27 07:50:55.982874 UTC ±15 ms		2022-04-27 07:02:44.197011 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Ewa Glennow (EG) was delivered.
      

    

		2022-04-27 07:51:14.976129 UTC ±15 ms		2022-04-27 07:02:44.197011 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to per.ortlund@marginalen.se was opened.
      

    

		2022-04-27 07:51:33.351926 UTC ±15 ms		2022-04-27 07:02:44.197011 UTC		
      94.234.98.166
      
        Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G925F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.74 Mobile Safari/537.36 EdgA/99.0.1150.55
      
    		
      
        The party Per Örtlund (PÖ) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2022-04-27 07:53:21.847934 UTC ±15 ms		2022-04-27 07:02:44.197011 UTC		
      94.234.98.166
      
        Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G925F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.74 Mobile Safari/537.36 EdgA/99.0.1150.55
      
    		
      
        The signatory Per Örtlund (PÖ) signed in the signature box “Signatur 1”.



The box’s placement in the Main Document:		Page		X		Y

		62		0.591		0.467



 
      

    

		2022-04-27 07:55:17.876556 UTC ±16 ms		2022-04-27 07:02:44.197011 UTC		
      93.158.115.4
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36 Edg/100.0.1185.50
      
    		
      
        The party Per Örtlund (PÖ) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2022-04-27 07:55:42.099539 UTC ±16 ms		2022-04-27 07:02:44.197011 UTC		
      94.234.98.166
      
        Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G925F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.74 Mobile Safari/537.36 EdgA/99.0.1150.55
      
    		
      
        The document was signed by Per Örtlund (PÖ) using 
  Swedish BankID
 through 
  CGI
 as the authentication method. 




The text signed in the 
  Swedish BankID
 client was:


Jag signerar dokumentet "2021 Legres ÅR SLUTLIG" med transaktionsnummer 9222115557467973253.






Data returned from 
  CGI
:
  
Name: PER ÖRTLUND
  
ID number: 
  195604070275

  
IP: 94.234.98.166
















Signature: 


  PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPlhqMnBuYytLYWtIQ3h2ZGFRUXRrQXZrYSs1WWQrUE04eEdEUTBPcW44ckU9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5QNHZWVGpqeVlGTlJra2xkZWpYTlRnaW0xenJtOHNnWVJUeFFCdkhRRkNBPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5WWDl5cnVJVGhwOTZRY2pudnYxUFdRWkIvaXNpWHNRRjNSc0ZiRDl2eVE3OHBoSGlNc3crVHFha3RiU0lMSDhKQU1iYUVVNVhMUmxvQWJwTVVFamQxZ1drc3lzdXZ5czhVM1BuSmpuTWJEQWh1N0NJdENsbXptQWE2Y0cxeWlQMXFST0RrMk1oUEo5NHcwSnQwejdDTUNtRGMzcUQrbmdidWk2V0p2K1ZZL0lHQ21mVDBKK1FUeFN5Y0NCekFScTNVNmtOYjBDa3dueU40OUM5MWdpcEZCbFBxUFNkeHJFY0xCUHA2OCt0Si9SODQ5bkYvS1JtSWR5ci94eHptRjRUWXI0cm9Yc3BqdEh1RDh6M1k2OEFNRHo3RHVtUzRMaHg0YUpxQ3huZDJnMFZJRnRuY2RvRkpId2I3LzN6Q0ZtYkNKQVowQjJyQlZUeGFHVU82UTlhNnc9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGYWpDQ0ExS2dBd0lCQWdJSWZkSXJKK09mZVVzd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3ZlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhNREF1QmdOVkJBb01KMU5yWVc1a2FXNWhkbWx6YTJFZ1JXNXphMmxzWkdFZ1FtRnVhMlZ1SUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05UQXlNRE15T1RBNE1URW5NQ1VHQTFVRUF3d2VVMFZDSUVOMWMzUnZiV1Z5SUVOQk15QjJNU0JtYjNJZ1FtRnVhMGxFTUI0WERURTVNRFl3TWpJeU1EQXdNRm9YRFRJeU1EWXdNakl4TlRrMU9Wb3dnY1F4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1UQXdMZ1lEVlFRS0RDZFRhMkZ1WkdsdVlYWnBjMnRoSUVWdWMydHBiR1JoSUVKaGJtdGxiaUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RVRBUEJnTlZCQVFNQ01PV1VsUk1WVTVFTVF3d0NnWURWUVFxREFOUVJWSXhGVEFUQmdOVkJBVVREREU1TlRZd05EQTNNREkzTlRFME1ESUdBMVVFS1F3cktERTVNRFl3TXlBeE5pNHpOaWtnVUVWU0lNT1dVbFJNVlU1RUlDMGdUVzlpYVd4MElFSmhibXRKUkRFVk1CTUdBMVVFQXd3TVVFVlNJTU9XVWxSTVZVNUVNSUlCSWpBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQU9DQVE4QU1JSUJDZ0tDQVFFQTRkYjlsMFFWb3NjQ3N6NUlmL2hmd3RodGhIZkxIQ0JLa1k3NlhPeTZGT015WVJQS1p5RVQ2QjBaL01iWmd3YnVJNzU3NldnMXllOHNQcW5ZOVV6WloyQjlEVmFMZDlHSUJSS2JkRDZpcUE0ZFF1M0tmMUZkbFd6KzBQL2ozZVU5akNFYU1uTW9CL2lyS082WXgzcWplcFROeUhEUkx2QllKOVFReGM4L3JRbmVQTkZJR0J2a1NSRHVZSUlveW1NRjNET1RqdCt1WmtsN2lycHEwalF2U280TEkrelE4aWlsOVAyenFWaXZ2akkrL2JyVWgrNG5aRVR3bC84NWhxU3RyUk9oTDk3YlJQbzdITXh1WHRsVU1DTDNDbnkvVTVXSERaenBnUTZZR1NieGRDQ3EvRmh4SHVaNnRFc0VGV0lwR2dHeEdFNExNS1ZUMkVJSGU2amgvUUlEQVFBQm80R2xNSUdpTURzR0NDc0dBUVVGQndFQkJDOHdMVEFyQmdnckJnRUZCUWN3QVlZZmFIUjBjRG92TDI5amMzQXVjbVYyYjJOaGRHbHZibk4wWVhSMWN5NXpaVEFUQmdOVkhTQUVEREFLTUFnR0JpcUZjRTRCQlRBT0JnTlZIUThCQWY4RUJBTUNCa0F3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVWh5d0JqZUNxdmsyWDdlTW1mWUR1OGxqRGxqa3dIUVlEVlIwT0JCWUVGTWZ6eE1VYlc3cFJTMEQvMXVlRGlYVUVjMmovTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkN3VUFBNElDQVFBZVpoLy9rR2xpZVNlRVUySU52SkFqd3lBQ3pEa0l0emttQWhmNCtJdk5wdjJQQ0htT0hreE5aaFdpUlVaLy96VzJibU0vRnRQcjVyemJraDI0aVVJaVUzZ2dKQVBzOGNZcFBVelRxdkZuU0JxWjA0VnVpdkZEM1llcWFWcnRla3UyQlM0UmNjbzcyWHI0SmRaYTNEb2xTREp4YmF6UGIwbEFsRG05UVFmQjVwZ3FEdzBOd1FVVFV4Wm9xbmdYMXJ0TzBYelVUai9EcTVqSUVSZW9hV0NoeE9iZHVyNk0zenlNcWw2UGdOSmM3eW55dm85aE8yclZsRlZZUVJhbzRVenA3dW9FdnZJQW1WL3RWc2lTRW5mZU00K3lUSDFpNHdILzZpWDBlTHdRYTRMdCtCeklHYSsvcG5LdjFIaVRvZjVMQVJnclZRQlN2akE3WXdEYWY5dTNDWFFVN0J5d0hINjlTTDF4ajlmNG9QZFpCVkdHVE5hMWxtRC9UNVJTd3NmNk0rNWxSc3A0QmQrTnlqS3lIZmJ4TXZxN3k1YnZpb1FZMzBkNk5acWMzUE16UTNNR0xFaDg4WjZPblRCYVhmckFKcVdIZmdITUU3dmIvODBNSVdjNVAvRURiWXhHaTAyUnlESkZmOHFuMzhUck1LQWlwN0o1L3dKN0N1OE1aTzFGVE5DYVhKTGw0SU94c2k5L2ZaWkgvN3VZb1d6L1h6c0JLN1NPYUxTbitlR3RqTjFSKy9VVHRZVVJqSkFSQWwrZmJPSGJhUEVjL1gwSnlpNDB3Mlhza0JpbEFPdzh4WVpzNkJqTi9jZCsvOW1RRmdpbzc3b1I5VGJINFMrbG82RDdQRVBzdlZnSzR0aXQ0eVpBbWhPeG9BRnFEMWpmWGZ1ckpxTjJwdkRXL2c9PTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRjZqQ0NBOUtnQXdJQkFnSUlYUkZOQkhvQTlVa3dEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd2N6RUxNQWtHQTFVRUJoTUNVMFV4TURBdUJnTlZCQW9NSjFOcllXNWthVzVoZG1semEyRWdSVzV6YTJsc1pHRWdRbUZ1YTJWdUlFRkNJQ2h3ZFdKc0tURVRNQkVHQTFVRUJSTUtOVEF5TURNeU9UQTRNVEVkTUJzR0ExVUVBd3dVVTBWQ0lFTkJJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NVEl3TmpBME1USXhOVE0yV2hjTk16UXhNakF4TVRJeE5UTTJXakI5TVFzd0NRWURWUVFHRXdKVFJURXdNQzRHQTFVRUNnd25VMnRoYm1ScGJtRjJhWE5yWVNCRmJuTnJhV3hrWVNCQ1lXNXJaVzRnUVVJZ0tIQjFZbXdwTVJNd0VRWURWUVFGRXdvMU1ESXdNekk1TURneE1TY3dKUVlEVlFRRERCNVRSVUlnUTNWemRHOXRaWElnUTBFeklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3Z2dJaU1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRJQ0R3QXdnZ0lLQW9JQ0FRRENFT0tlL2FzSHJEOGU0a3pqN1NqZjZDbkZVb0lqTDk4em1YNC8wd0FTTFJGdnU4OWJKVGwwOWQybi9kc0hpWEpXcUhXRDZqRC80bGRZU094R3FVb2tVTEljNXloR2lKTzlJVThCVzJMVHRRQXhHVkxVNjN5WmdnOElkUVArRWRCYlZvN2hRRy9BbUtmYXJDSy8xNTliRE96eVlFUFhncXpiZ1ZiK2ZvK0VZaDlqQlM5eExlcGNzNXpJWWxnTURwcmNCVHN1dkdYZGhIendFeHRxdVVGYVZZcjdQWllhOHNlbnk0aVVrSXp1TFF2YXhsOE0zcEJsU3RGS3FVekNTN3QxRjNPekNaWDg3L3BBWFdXRUVBNnVVbGJRSW4ybVZGTS9lZ3c2c1ZVZGh3em9wUFNUY2g3V2wvTHl2RGc5NEhOd283U2pRbkJ3V0ZpbWZ2WGlGNU9Sd1pJZTZydXVpRmcxelBGNzVKc2t0R09BamlTMm92Y0xiQnNHVm1JeWZqSVN4dlljY3dpcjJQY0ZTK1RXdWY1QU1pbG40ZWkvMHpIT3JtTDRaREpiWFd2SVRqYWNLUTV0TUNJL01ZbGtnQUsxMFdKWGM1SmJYYld6YVFkWUlCRVo1bHVISXN1aVNmMW5YVE1aQ0wwUmhYazhtNFlTR1NET25HNThlczM0WHZHSHV4QWtUazVibFBsVGJJQlBFQVo1Q0hJMTluNElyRHB2YUdBREQ5RUptWHZuS0cxL1FERm1SNWNJNHNZSUxGaURBcGlGL2dlM0VZZzdWcVg0b3gvTlRzbjlxTC9pamtCVEZKdkpPaXUra09MU2I0UGVabXNBTlN3ZGJIbzZwd1JkYkVCN2FkK29SYmIzTnFSaWZoczJqOVRxdlIwN2JEclhOZFVLa0wwQ01RSURBUUFCbzNnd2RqQWRCZ05WSFE0RUZnUVVoeXdCamVDcXZrMlg3ZU1tZllEdThsakRsamt3RHdZRFZSMFRBUUgvQkFVd0F3RUIvekFmQmdOVkhTTUVHREFXZ0JUZkRNQUgzOE91cGRaNnk0UUtMN3U2UERYTVV6QVRCZ05WSFNBRUREQUtNQWdHQmlxRmNFNEJCVEFPQmdOVkhROEJBZjhFQkFNQ0FRWXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBRGdnSUJBQk5uYlRKREo0aGYzS1NQbGRpWXN5VFdIUC9FbGFhbXpmOXRuWEdzWkF6K000b0xmMXVrMVhaVlpSNUdTaVg3cUlZVGU1dUlETjZ4eCtKSS84Y0ZZcWJ5TTNjMms1QjgyVkk4M3FySXczWVhRRW8xQzJvUHZlakVTSm9YSmdxMnczVk16T1IxMXRUVGZCUVBURG5CVGVEbGtYdCt1UHF5b0h5N0R4SjZLTWo4Wi9OWDJRNis0dlNZQndrS05YRExWLzBwT245RXYyT1JQNXE5TWUyOWc4cHFXeVZnSFdPN2ZoVUltRTc1VHZvVGwwcDV4cjRIaFVJMGVCd3FCWXNoQ1Y3SGJ5RU9jMGxWdDMzRnVWbklpVENZTVFBMGZNd2MzS1Y4SDRGaWQ4enhuUUlWRTBSdFJlN0VqRjl2ZE5SQkZtQ09rbUF2V3BscGh6UmhOSENPRmNlU0ZCQVR4bFpiSTBNb3JIMitPZnd1eHFtSWJIdVpCWmZuL01CZHphdzJWbHRBZzJJVThkZmFta1AzWnhqWTdpMGpjQk44aGFxMUs5SEpHY252MmpvQjV2UVhjWnB0VWNpRExGU0hoR2hvSFZGVjFGSmZBWlFDLzFUQTlGL3FlMzNKYVFjNnQ4UksxOXRkcFQvVmRocWtjRy9MazJPaDVacDVrQnpMc1pFZlhPM2NJZ0FqSVBtMXV2Zjd6cFBOOWZVb3dZTFZLMmJVbkxPNHBGQ2h5NysyMTNHbjYzczQzZE4vdWJ1S2FDbC9OdTJWWmpmWkZxV3JiTkk2ZzFiWnFKMW1JRTVBY1JsR1JOOVIya1dVNXJuT1JQRmtaYXB4L2RFUFZBRjVDdTd4cml0eFFTbHBiUHFMakFmYXc0WmNNNTNERUY3Z2Yvd0dBTGRqR3d3ZjZsZjA8L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUYwRENDQTdpZ0F3SUJBZ0lJTy9Wa0ZFMjlkcXd3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVrTUNJR0ExVUVDZ3diUm1sdVlXNXphV1ZzYkNCSlJDMVVaV3R1YVdzZ1FrbEVJRUZDTVI4d0hRWURWUVFMREJaQ1lXNXJTVVFnVFdWdFltVnlJRUpoYm10eklFTkJNUm93R0FZRFZRUUREQkZDWVc1clNVUWdVbTl2ZENCRFFTQjJNVEFlRncweE1qQTJNRFF4TVRNMk1qZGFGdzB6TkRFeU16RXhNVE0yTWpkYU1ITXhDekFKQmdOVkJBWVRBbE5GTVRBd0xnWURWUVFLRENkVGEyRnVaR2x1WVhacGMydGhJRVZ1YzJ0cGJHUmhJRUpoYm10bGJpQkJRaUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV3TWpBek1qa3dPREV4SFRBYkJnTlZCQU1NRkZORlFpQkRRU0IyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1JSUNJakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFFRkFBT0NBZzhBTUlJQ0NnS0NBZ0VBbS96SmVSUHhGblFqeWgyQzdHb1pDSWp2bmsvVjNQYW9ja2oyaW1aMHBIcGNqeWMwQWZNK0FaRFlYNlBBbnFsUGI5c2gzMVczeGZzWFNjV3FjbktFYkViZ3p0Wkw2NXF1YWN3Z2JBYVNaQU40bGpMWmZLNGhRdS9jWkRaUEJQWFJSejQ5RWdBWVJ4M0oyYzBIa01wVGc2d3ZnMnBpOTlQZUVpNjA4dVBxelNPSlQzVU9FWlhkSmpQZHlhNFFsMDNSMnhsM3EycG1FUnBrOHRWSkx5bjFVSlJOOW1OcEw2OTJ3TFZWSXk0TWlUNEFwUXNWcW1pMkp1cFZ5VllJaDFJVnhVdGpiMVIwbW1nUHBVbXVOeU1nMmxnTlp2ZDVEMzd4WlI1K204WkZuSkVxZXF4Y2U1QUZtYWJ4cWV3SlFQL2RTZFZYT01qYTJYclliM0J3VkFycWZ2SHRURktVeHJRbGFFeEl0TlJzbVVINDc2NG93bFFvbWZTdGlmT3grcC9pTU9ra212UlYrR0RNZGIrRHNsTVA5VXhTd3dyb3ptYklNcTBPZm9VeGxQUW9wMGgvVVhVTjkxaTUxald4Tk1jWmt3RU41L2xBaUQ5VHBIdlF3bWY0Yy96RmQ0cjYvTHNGWXFkd2RZVm1GbnBwWkZBMDRoMnFzSEdqS3Z4c2Z2YUE0bnNvL2VPUFFja3Z3YVFEVk9aM1RXdzgzQWxseWNBdWZLcVNKM1AyK0N3Y1JkakYySHJMUllFbUdZYU45TFpFMUd3LzgvbDdFQTFOTFpRYmZVSjBqZXNhNW0wb0RYbG5hampxMnVKMVprWXdYbGsrU1phUDIyMmVZelc4a0hIVzFoMUVMeFAzeTVvM3NrTWt4MUtyS21hbnhuUHJmZU43TjVsS29JNWx6dzhDQXdFQUFhTjRNSFl3SFFZRFZSME9CQllFRk44TXdBZmZ3NjZsMW5yTGhBb3Z1N284TmN4VE1BOEdBMVVkRXdFQi93UUZNQU1CQWY4d0h3WURWUjBqQkJnd0ZvQVVaNHE2c3VwSUhIcjFPMmczSjNJRzY1Rmp5MU13RXdZRFZSMGdCQXd3Q2pBSUJnWXFoWEJPQVFFd0RnWURWUjBQQVFIL0JBUURBZ0VHTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkRRVUFBNElDQVFCVDFZaFdhZGFEaTNQWVBDS3c4QUhkZC9jVExvT2Z4YXRXMEhSdGlMWk9vd01RT21RNHNLdkZNRVZueUgrUG9qUlNyNVh5eUhBS2VQNlNFMUhVWlBnUUJrY3FnbWhtUzY4akhxWTgrSkFtMWQwN2NyZXRNakJOYkVKMGlCdnhDbEpXVmZDOVpTT2pDTldNdHZ1UEZZdTBPOVZFaFhtSmtkNldsYXcwemVIcHhZYi9DZXgrQzR6OS80T2NkUmRETVFaUmZuTkhWUUY1MFBPcStvMERNaUhvVGVaOExxTFFuVzdTWnljcVk1aDNYWmpoVWdScnhHZGNocXpJTUxickdnQTJkQ1FEUWRIc3Z0b1JVcmFGS3ErWGFYU0RBbDdIci9IalZXeVloanJzL2FkK1lxakJkWjUxenhmNUpiZ09raFNtdUM5UXdDbitBUkNVUkNvMkNDNUtUc3REdUg4VU1aQ2lYMGxIc0tPL1lUVTdUME0vOEtsLzYySlQ2QkgxNnU0bU9DK2tBeHVBVnFHNGRxM2NCcFZxM1lvRU5kdTgydGFleGhtTXBGYTdERGJSenNjSjZuRlp2eW1aTWR3SmN0cHhLajRvU2dqOTJseVJGeVRtb285STZLNHFXeEtWZWw3UWVGMEhKb1lwU0lpU0VZdWQ4UG4rNGtXZTJXemJnWmVPVlJmL3BqOGk3Q09YcGpEUmwyeVRuN3g4QUQ3OXcrQVhRTjk4SkJpZFBYOHZHZ1A2enJ1K3B2Sk03L3gyc3VLLytWaEJBVkNwVGZVMnZONnBoaVZPK3VkUHNrY0djRzBiWUsyRWcxOXR4Z0NwVlFBNHU0Y3VmbWtBcElIUzNiVko2anR3azFVQmI2SlFiMkpzb2lOUDd4M213OWRIR1BhRHJMNlpVUGVEQVE9PTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjwvWDUwOURhdGE+PC9LZXlJbmZvPjxPYmplY3Q+PGJhbmtJZFNpZ25lZERhdGEgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cuYmFua2lkLmNvbS9zaWduYXR1cmUvdjEuMC4wL3R5cGVzIiBJZD0iYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PHVzclZpc2libGVEYXRhIGNoYXJzZXQ9IlVURi04IiB2aXNpYmxlPSJ3eXNpd3lzIj5TbUZuSUhOcFoyNWxjbUZ5SUdSdmEzVnRaVzUwWlhRZ0lqSXdNakVnVEdWbmNtVnpJTU9GVWlCVFRGVlVURWxISWlCdFpXUWdkSEpoYm5OaGEzUnBiMjV6Ym5WdGJXVnlJRGt5TWpJeE1UVTFOVGMwTmpjNU56TXlOVE11PC91c3JWaXNpYmxlRGF0YT48c3J2SW5mbz48bmFtZT5ZMjQ5UTBkSklGTjJaWEpwWjJVZ1FVSWdLRndyVTJOeWFYWmxLU0JjSzFOamNtbDJaU3h1WVcxbFBWTmpjbWwyWlN4elpYSnBZV3hPZFcxaVpYSTlOVFUyTXpNM01qRTVNU3h2UFZOM1pXUmlZVzVySUVGQ0lDaHdkV0pzS1N4alBWTkY8L25hbWU+PG5vbmNlPkN6azBMbzlTTUU4L2JYRUlJSzNQS1VhcmN6RT08L25vbmNlPjxkaXNwbGF5TmFtZT5VMk55YVhabDwvZGlzcGxheU5hbWU+PC9zcnZJbmZvPjxjbGllbnRJbmZvPjxmdW5jSWQ+U2lnbmluZzwvZnVuY0lkPjx2ZXJzaW9uPk55NHlOaTR3PC92ZXJzaW9uPjxlbnY+PGFpPjx0eXBlPlFVNUVVazlKUkE9PTwvdHlwZT48ZGV2aWNlSW5mbz5OeTR3PC9kZXZpY2VJbmZvPjx1aGk+TG1mYUpVRHZGa2srdDhGclY2a2xBcGtkbE13PTwvdWhpPjxmc2liPjA8L2ZzaWI+PHV0Yj5jczE8L3V0Yj48cmVxdWlyZW1lbnQ+PGNvbmRpdGlvbj48dHlwZT5BbGxvd0ZpbmdlcnByaW50PC90eXBlPjx2YWx1ZT55ZXM8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+Q2VydGlmaWNhdGVQb2xpY2llczwvdHlwZT48dmFsdWU+MS4yLjc1Mi43OC4xLjU8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjwvcmVxdWlyZW1lbnQ+PHVhdXRoPnB3PC91YXV0aD48dG9rZW4+dG9rZW4tbm90LXVzZWQ8L3Rva2VuPjwvYWk+PC9lbnY+PC9jbGllbnRJbmZvPjwvYmFua0lkU2lnbmVkRGF0YT48L09iamVjdD48L1NpZ25hdHVyZT4=


Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIHkwoBAKCCB4wwggeIBgkrBgEFBQcwAQEEggd5MIIHdTCCATWhgY0wgYoxCzAJBgNVBAYTAlNFMTAwLgYDVQQKDCdTa2FuZGluYXZpc2thIEVuc2tpbGRhIEJhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAzMjkwODExNDAyBgNVBAMMK1NFQiBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjIwNDI3MDc1NTQyWjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBQXO089wTW7MboTMxka2Kfgw4dAQgQUhywBjeCqvk2X7eMmfYDu8ljDljkCCH3SKyfjn3lLgAAYDzIwMjIwNDI3MDc1NTQyWqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgmkwC6PM1adVZ5V3sOez3J9GJ++45FekP4ZO4VsnIg/AwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAGj/xAxlezZuuA14kMgyWwDWhGd6GXIkoLd7z4IH2MSJAycE+5vW3pXrasXtWJsOkIAB9vUyV+p9LmmFLfnPZpyHNsMYcJNXtA/xzhVqrefthhWwbxWqsDnj93Oky7L6mKHtch79AUBVTHqPmrEUGYnuAOF4w+ZKPwt94WFSYW+nuBrJwDng4M9I4fYCw2PwHTKHusiaXijecmMsOt3DEDxpE9X0Jhtsr1Jpen6k1g+JW4rFuleB81OcfeiZlCQkT+JA6ygqqelIq5am+ecpi1zsRRrNXd9+syayAAWfBDipgOgt00EAQBgNieq27OWIACIFAYiXyC/SlDzFstTiSoygggUkMIIFIDCCBRwwggMEoAMCAQICCCuUH5rijoEqMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMH0xCzAJBgNVBAYTAlNFMTAwLgYDVQQKDCdTa2FuZGluYXZpc2thIEVuc2tpbGRhIEJhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAzMjkwODExJzAlBgNVBAMMHlNFQiBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRDAeFw0yMjA0MTkyMjAwMDBaFw0yMjEwMjAyMTU5NTlaMIGKMQswCQYDVQQGEwJTRTEwMC4GA1UECgwnU2thbmRpbmF2aXNrYSBFbnNraWxkYSBCYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMzI5MDgxMTQwMgYDVQQDDCtTRUIgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAtf/HBEjAhmuFIeFFU6BzREIm8/8nTpbuDSpTctC1J7cuf2kYhYAMtxyfPJQi3X4THY8WtjTQk0eydtGhbHfq9xrKJbjsCM5Dp5VVphviD8qw9bldhSUA54RnrC0JK3pnQcEG8pcIQNEm4ErCq3knUG/L9kPZWpuxcSCY/mjJtNUSn7iqEJvD+32i2zKI3tpM2BK1IJTQ/YxJmNSthROSi89f7GU+c2fOP92+zwEsozh6GcVCkS1kLnyCAi56qutBfkQDbq25XYpxVanmkxHxfnlPz7kqtLLS7uOD+G4Mm/gOy5SZYYpSai23kuv57nMJy1N7C6r4SQT8kxjhAU535QIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFIcsAY3gqr5Nl+3jJn2A7vJYw5Y5MB0GA1UdDgQWBBR4X3g3G6XSeXrmLMiSmatSwczGczANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAGLUrfB6r2n6IXUzGkcknnJ91ex9xAf2A1Wa9WQNvJvmKuztcBf8CAQhnzcTG7g/tvkzSSYHpa8WH5yp3aVIzdyjIv/ep3kd0xNsVWec2RzJI8KzeAXZYE9/gn4XhxDOl76l5EB+dosfS0rgzJgDL3AhhPt4w7UBVscOBCdhi5nbDz8cv1NC2g5NNJoRTiEh4PWkE88NZosWTrMBi1keFUzF/rUwZEufI9IDgMV7Nf1/RpbgnXNtOWHEHRvwoIInJMMW13YzXj2IA05LanWAYGA0IEpbi5Yuw6WRR+naJ9V0epqNQkYdPmAH1CTVPL/ajOZP5LMoD/M0IzwVjg0JS8jW8BKiJO8A/LsoizcwxWXa9Gh5mKd0xUxk/LkuMPW6mCvYBpCmkJe7OcOXPV9gz8QLMnfgjorSN0zW631YXBoajlm+ecNOrrx0j1YvU8lxiN/wdMwu5KLz9269PqDQlLN3Y6H3FwL01J9KsKphQbLNDQJV/ztLpIVIAaAi+mF7YfI/6LIRgdhYthcwzsF0aOm0zKU5m58QFRDtz3afWDtgTyZTEkL91a2Rzs8BWtNBz0PGmUhB/xD4cnS+XwFeoyiCjVnz6z+w46n80CPQmpcM7zhp/I2uZKG1yImQ0T9KYJVu70IUY3DjkGNWrEwC7QB//xGgGzhZykRvwUy4rkEI=




      

    

		2022-04-27 07:59:06.53231 UTC ±17 ms		2022-04-27 07:02:44.197011 UTC		
      62.199.135.28
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.77 Safari/537.36
      
    		
      
        The party Klaus Reimer (KR) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2022-04-27 08:01:25.997476 UTC ±18 ms		2022-04-27 07:02:44.197011 UTC		
      62.199.135.28
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.77 Safari/537.36
      
    		
      
        An SMS with a PIN was sent to +4540995525 for Klaus Reimer (KR) to use for authentication.
      

    

		2022-04-27 08:01:33.905014 UTC ±18 ms		2022-04-27 07:02:44.197011 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        The SMS with the PIN was delivered to +4540995525 for Klaus Reimer (KR) to use for authentication.
      

    

		2022-04-27 08:01:46.076008 UTC ±18 ms		2022-04-27 07:02:44.197011 UTC		
      62.199.135.28
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.77 Safari/537.36
      
    		
      
        The signatory Klaus Reimer (KR) signed in the signature box “Signatur 2”.



The box’s placement in the Main Document:		Page		X		Y

		62		0.428		0.402



 
      

    

		2022-04-27 08:01:46.076008 UTC ±18 ms		2022-04-27 07:02:44.197011 UTC		
      62.199.135.28
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.77 Safari/537.36
      
    		
      
        The signatory Klaus Reimer (KR) signed the document using PIN by SMS as authentication method. The PIN was sent to +4540995525.
      

    

		2022-04-27 13:02:23.647188 UTC ±16 ms		2022-04-27 12:02:53.824804 UTC		
      93.158.115.4
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36 Edg/100.0.1185.50
      
    		
      
        The party Ewa Glennow (EG) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2022-04-27 13:08:56.40087 UTC ±2 ms		2022-04-27 13:02:55.506959 UTC		
      93.158.115.52
      
        Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-F711B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Mobile Safari/537.36 EdgA/100.0.1185.50
      
    		
      
        The party Ewa Glennow (EG) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2022-04-27 13:08:59.507199 UTC ±2 ms		2022-04-27 13:02:55.506959 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to ewa.glennow@marginalen.se was opened.
      

    

		2022-04-27 13:09:37.377081 UTC ±3 ms		2022-04-27 13:02:55.506959 UTC		
      93.158.115.52
      
        Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-F711B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Mobile Safari/537.36 EdgA/100.0.1185.50
      
    		
      
        An SMS with a PIN was sent to +46706572685 for Ewa Glennow (EG) to use for authentication.
      

    

		2022-04-27 13:09:45.008148 UTC ±3 ms		2022-04-27 13:02:55.506959 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        The SMS with the PIN was delivered to +46706572685 for Ewa Glennow (EG) to use for authentication.
      

    

		2022-04-27 13:09:50.640742 UTC ±3 ms		2022-04-27 13:02:55.506959 UTC		
      93.158.115.52
      
        Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-F711B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Mobile Safari/537.36 EdgA/100.0.1185.50
      
    		
      
        The signatory Ewa Glennow (EG) signed in the signature box “Signatur 3”.



The box’s placement in the Main Document:		Page		X		Y

		62		0.237		0.485



 
      

    

		2022-04-27 13:09:50.640742 UTC ±3 ms		2022-04-27 13:02:55.506959 UTC		
      93.158.115.52
      
        Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-F711B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Mobile Safari/537.36 EdgA/100.0.1185.50
      
    		
      
        The signatory Ewa Glennow (EG) signed the document using PIN by SMS as authentication method. The PIN was sent to +46706572685.
      

    

		2022-04-27 13:09:50.640742 UTC ±3 ms		2022-04-27 13:02:55.506959 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (jtelander@deloitte.se) to Johan Telander (JT). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 

      

    

		2022-04-27 13:10:35.456713 UTC ±3 ms		2022-04-27 13:02:55.506959 UTC		
      81.216.66.68
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36 Edg/100.0.1185.50
      
    		
      
        The party Johan Telander (JT) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2022-04-27 13:11:36.294862 UTC ±3 ms		2022-04-27 13:02:55.506959 UTC		
      81.216.66.68
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36 Edg/100.0.1185.50
      
    		
      
        The signatory Johan Telander (JT) changed the text in the text field “ID number” from 
  blank
 to 
  “197805200370”
.  
      

    

		2022-04-27 13:11:36.294862 UTC ±3 ms		2022-04-27 13:02:55.506959 UTC		
      81.216.66.68
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36 Edg/100.0.1185.50
      
    		
      
        The signatory Johan Telander (JT) signed in the signature box “Signatur 4”.



The box’s placement in the Main Document:		Page		X		Y

		62		0.411		0.704



 
      

    

		2022-04-27 13:11:36.294862 UTC ±3 ms		2022-04-27 13:02:55.506959 UTC		
      81.216.66.68
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36 Edg/100.0.1185.50
      
    		
      
        The signatory Johan Telander (JT) signed in the signature box “Signatur 5”.



The box’s placement in the Main Document:		Page		X		Y

		64		0.658		0.802



 
      

    

		2022-04-27 13:11:46.08233 UTC ±3 ms		2022-04-27 13:02:55.506959 UTC		
      81.216.66.68
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36 Edg/100.0.1185.50
      
    		
      
        The document was signed by Johan Telander (JT) using 
  Swedish BankID
 through 
  CGI
 as the authentication method. 




The text signed in the 
  Swedish BankID
 client was:


Jag signerar dokumentet "2021 Legres ÅR SLUTLIG" med transaktionsnummer 9222115557467973253.






Data returned from 
  CGI
:
  
Name: Johan Emil Telander
  
ID number: 
  197805200370

  
IP: 212.247.11.24
















Signature: 


  PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPnIxTnJYOTR5WXhGOG1abGlvbi92N2EvNS9sS3krWm5seEJrWGxWcnhjZ1k9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT4wRXZLNjdZQmpDWlNaV2gyMjc2S0lKV0EyQmYvZTV2TlF1bGVIWGxDaml3PTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5oQ2VhT3A2SWliRnBXTThpak9QVEdoOXhoRFVocHAvL3JlalRFQzduN2l0S1QvTFpWSW5QV016eHNoY1A5YUlTaWNlTXl4ZGVxd3VpMDk0TC93a1JQTDhJMTM5aGlreDBXSk8rdHJaUlFMK2pUSytyaWdScElRUXphMVA4N3phbGdUWEl4OHg4SVNGbEF1QStrKzJOV1JsOHVrcWpubWtWSEdGVkpMZ3Y4ZWtyS0syNXMxTnh6M0Z1RGdkZytJdnVINVBrN0ZreUd0ZjBMUWFnUTF6M3dyODRvTldVV3RLOGdRbFNTVGNxZjdKdmlpVXl4TXNtd1d5WFU0ZFFCZS9JZTJmN3hXK05jSm9uSEhBdTNGbHNiMTZlT3E1dU5ZenBpcEFWVFBjZnp5a3lqbUV6c1JiU1o3WTZwTnlNYjh3TU1jZGdvQUdCZkVvNWVBWERVczBOVkE9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGaERDQ0EyeWdBd0lCQWdJSWNRdXNhcmxoM05rd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3Z1lNeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNUzR3TEFZRFZRUUtEQ1ZFWVc1emEyVWdRbUZ1YXlCQlV5QkVZVzV0WVhKcklGTjJaWEpwWjJVZ1JtbHNhV0ZzTVJNd0VRWURWUVFGRXdvMU1UWTBNREU1T0RFeE1TOHdMUVlEVlFRRERDWkVZVzV6YTJVZ1FtRnVheUJEZFhOMGIyMWxjaUJEUVRNZ2RqRWdabTl5SUVKaGJtdEpSREFlRncweU1URXhNRGd5TXpBd01EQmFGdzB5TXpFeE1Ea3lNalU1TlRsYU1JSFhNUXN3Q1FZRFZRUUdFd0pUUlRFdU1Dd0dBMVVFQ2d3bFJHRnVjMnRsSUVKaGJtc2dRVk1nUkdGdWJXRnlheUJUZG1WeWFXZGxJRVpwYkdsaGJERVJNQThHQTFVRUJBd0lWR1ZzWVc1a1pYSXhFekFSQmdOVkJDb01Da3B2YUdGdUlFVnRhV3d4RlRBVEJnTlZCQVVURERFNU56Z3dOVEl3TURNM01ERTdNRGtHQTFVRUtRd3lLREl4TVRFd09TQXhPUzQxTmlrZ1NtOW9ZVzRnUlcxcGJDQlVaV3hoYm1SbGNpQXRJRTF2WW1sc2RDQkNZVzVyU1VReEhEQWFCZ05WQkFNTUUwcHZhR0Z1SUVWdGFXd2dWR1ZzWVc1a1pYSXdnZ0VpTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkFRVUFBNElCRHdBd2dnRUtBb0lCQVFDL1FYYlVSS0ZCcU1oVUtkeDlIY1c0R0U1OWx2SVZiZjBTR3JTT1F2L0I5dmhaZ0swczZBWHNCNzFrRVovdVAyZTk0YVU5VEpqSlloUmtFSStMMUJWOFo2Q3FHUC85bUg3ZDdwclVoMUFFdS95ZVBHWlpyRm9qb245UWttangvL2pRUFpyN2RlVlJpOERGd0hRNE00czlvQ3prVVJDNU5NMzI4ckJmT0xKZnZYMUhlcnNyYnlCbldEUXNIb24yMjlSdkorUEFmK25VdFhLd0lLNFNtT1Nmd084bkRDZjV5QUtDbUNDSUY3aXJNTVZvQkNadHE1NlI1bUIvWDlPNThkVFczekhBTzhuclpSNXcxeDFCSHlPR2t6T2oyU2VrL0xXS0ZGZnVjNVljN2VyZUdjLzJhY2x5RkhJcWhjQjE4ZFlnT2ZCTlMzMllJU3J0aFAxMC9POUpBZ01CQUFHamdhVXdnYUl3T3dZSUt3WUJCUVVIQVFFRUx6QXRNQ3NHQ0NzR0FRVUZCekFCaGg5b2RIUndPaTh2YjJOemNDNXlaWFp2WTJGMGFXOXVjM1JoZEhWekxuTmxNQk1HQTFVZElBUU1NQW93Q0FZR0tvVndUZ0VGTUE0R0ExVWREd0VCL3dRRUF3SUdRREFmQmdOVkhTTUVHREFXZ0JRWGpyRGJ1bFpiYlRDbWhNNk1jaThkaU5MdnFEQWRCZ05WSFE0RUZnUVVKR3hmS0lZaW8zenNUWDNOWmNKbGFDV2pQOHN3RFFZSktvWklodmNOQVFFTEJRQURnZ0lCQURiQy9zUEx0U3JnQ3hzVllPVFVWMmNRVm56M1ErVXpFdy82UXg5d2RRSjJCVXg5L2E5TExzdm1ZYXNKZ2dReHdTVGwwTDlKZ2w2S3poaW9GWHhtOVlUWjV1bCsrQkdrcnVPMVpRNkVFTG9xeTMrQmJRUGxrc2d3NlVNTEsxUDI4MGQ1ODE0akFuenhsaXR0SDVOalJ2VWFZZjU0UWtIQ0dXZ2VwTnpmRUNIYlF5dmxRcDRQSDNvemhOK3F6cUJRMWtJSmJtbmJIRjRtODhWK3YwZkJSK2htR2JESVZYcE9ZalZMZHd4WFY5RW1Oc2o5Z0hjVFBxd3NaMmQwNkVGVThqVWt1U0VWVllCUTVWUHE5UkxsK0NtQWtWT3NPb2lsRExkSGY3L2hLWUV6TGNNUWZaaTdpeWZoUC83M1VvWE5zNXVZNkF5V2lmWUF3K1Q5YXRweVg3M3hyY0JzTUpaeHBCUkR0RnU1QXpkbnp1Z1g0K1hmM2NUcW1YNFhNVWJibmtPT3k5VExyaUI0cENVVDFKVytpT3V6a0RZaDBpMTYzbm9pdklXQnYrdzVsQzFncnR1dEtzbFA1ajJKU0VjL3F1U2hIYXBUaVFOa1l3YnZTZWpIWlFSaHZiSUhCUGxDWjVZcXFnaFVsMlBGV2g2VHVmS3VQN2Y5dXkzNThWYzNPQlpBWFdyRURXVVhkMHZXUlJqMnpIZldyUzFUWmZpdkhpZmUzcGUxY2FpVHlhYlhHV2pkcXc1Y01mS3I4RTEzelBKUFhpcEQwN1Uxd0xYTEtFSFd2cVpDSlJKeHRGWldLS1kwVzAzblAzZ3VYMGxEb2lJSk9zb2Q5YWpVdTJzazc5ak93d2h2Q0dWdjVtNTlxYUVEQWZ1c1B5Y21lM0laUy8xWE5YMThXVC90PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGOXpDQ0E5K2dBd0lCQWdJSUZYQmtXeXFEdDBVd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3ZVRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhMakFzQmdOVkJBb01KVVJoYm5OclpTQkNZVzVySUVGVElFUmhibTFoY21zZ1UzWmxjbWxuWlNCR2FXeHBZV3d4RXpBUkJnTlZCQVVUQ2pVeE5qUXdNVGs0TVRFeEpUQWpCZ05WQkFNTUhFUmhibk5yWlNCQ1lXNXJJRU5CSUhZeElHWnZjaUJDWVc1clNVUXdIaGNOTVRJd05qQTBNRGN5TXpJMldoY05NelF4TWpBeE1EY3lNekkyV2pDQmd6RUxNQWtHQTFVRUJoTUNVMFV4TGpBc0JnTlZCQW9NSlVSaGJuTnJaU0JDWVc1cklFRlRJRVJoYm0xaGNtc2dVM1psY21sblpTQkdhV3hwWVd3eEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXhOalF3TVRrNE1URXhMekF0QmdOVkJBTU1Ka1JoYm5OclpTQkNZVzVySUVOMWMzUnZiV1Z5SUVOQk15QjJNU0JtYjNJZ1FtRnVhMGxFTUlJQ0lqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUUVGQUFPQ0FnOEFNSUlDQ2dLQ0FnRUFwWTdoMW0vdVJ4VG42bVVSZ1VYKzhCYnRmc0wvc0p5bW9DK1F2V1ppWldxTlpweXc4dnp1MHhrTHc1N01VeDN6ak1SMW1ObitZZ0tYOXRaWDQ4eU1xRmpoaEVIelN1WkRwcitVR2toQXFqY0ZGcTBKRSsyNmJlc1U4UzlLa1FqbjJvaUY4OXdlNHE0TytESGVLajUrU2lOSmlsTUw1QldoODRsVUl5MDJXcFY0MHg1VjJlZG9wVEZDd1NqNnhXYVpLRkFCWGVndzFtK3NTRU5jYWw5YnY5R2c1NjByd216VXdDMmtEMGxTbE5NZWgzKzRBL1Q3eU4zZFM3NXIvbURUd1BNT242NXVTZUJvSHk4MnZXK3A0ZjZVUGdjVTBiRjVWd1BEdTNaMTIwRzlVd2d4WW8yL04yNmVHMDBYV0FpNlRHcG5LUjhxTDBOaFhFRVBvUFBIczF5SitYWGM5bUJpRkVnZ2VzUkp2akxLSHJIVW1PUWZHSHRqNGc1OTY0aUdkbXN4NGlxTUJuNDVBMlBaaDJGZUVRQmwxZU40cUVjRVFkQUF4R3NjVUZ3ckRFdjdGYWtQa09RcDJvYjdtYXU3OE14M0JWbzZVTVprb3JEdTRWNFdjWlhxbHZlRkp1Wk5NeVVwQVBxM0tubmZrcGt1eExhTi9JcWZ6TTR5TjBCeTh5Y3hJLzFBVmZGYlFGWHdZdGZ4N09abzRKa0F6MWw0Si9NVkU5Zmx1dnlUTDI4WU92ZFlxejB2V3R1OE85c2lkMnFHUVBYNWZteFhZUnRZdlVEZUxwVnBoMkEvTkNPb2ZwV05KaEZla2w0WC9qSmorMWZyb1EzazJjQUlRSG1pa09EM0FzRzB5SkJ0ZEQ0UVhxbUhxQlFTYlpCMlllNms0alZoRk9CTko1MENBd0VBQWFONE1IWXdIUVlEVlIwT0JCWUVGQmVPc051NlZsdHRNS2FFem94eUx4MkkwdStvTUE4R0ExVWRFd0VCL3dRRk1BTUJBZjh3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVWVzWlVYdXJxL3dkRGp3YnAyb3hpcHdBcnBsNHdFd1lEVlIwZ0JBd3dDakFJQmdZcWhYQk9BUVV3RGdZRFZSMFBBUUgvQkFRREFnRUdNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCRFFVQUE0SUNBUUJpdWlKak5ZR01rV1NicWZDdHV2ckMvRFdpNEdIc0JGSTdvaGpPYnJhb0dBSEIvbnhDbHByQ3ZieWdnUUlzZXlCQTIxV1dOcm9RUXFUV2ZubDdYV0l0em52TnRtVzJ0N3BrZnVFY01hYjlkdHVoQ1R2ckdzMmdJanEzeTFwRU54VFduNnNjSUlEU3kvWi9qQUExZitDblhVVzg3djJqaTAyTXFhMVV0T3g4U2d1Z0NpaFZtTzdKaHNVV2tMakI2VjZ3TURjMUtLbXAzVzM5T3pJRWtMVkYvRlVwSjNYQUJnZXo4bGo1RTMrTWkwK28vbGxQWlB3M3RRaTZPdkdnbGgweW40a1ZxZVRvNFZQMDQ4a3F5RitqMVk2dUVxMXNodGprcXlkRGsyWGZ5SWJvY2hoa2d0OEU2cDRyc0NCd2k3c25iYW1ZVG4zK21Vamt6aFZDVTl4R0xOMmZ4MnRUTUJmVXhBNzN2aTNUOHl6cS9yeHA5UGJHa0plMWNnckxBQ3luQzVUSUpyaDZGVEN4REk4cVk4YmtBYVo3YWo5OEZEZVJTQ3ZTREVxaXhjdSticjhGZkZkVCs2SlRkRGVPWThQN3ZIdlRIYjg5YmxCK2dKN2lFVFhFam9pK3N2Yi8wY3JjdG0zSC9nL29CdkNPR2VUQmcyNDVLaWhxdGNlTFMxQnRqNzZsQWpNa1ZPOFg0RkJGUVFqU21WM1ZraHYwbEZKSEtDaDNiNjRxUFI1bVB2UURDU1VLUzlEY3EwSGpXYVNzVVRLRVdycFRvdVNCcURoSk1oaGJqOThEbVJReUx3TGI1R2RKaWVVZDFaWDJDb3VTU3dBWXZVZDdFQkZaN1JkSThPeGU0UkxqaVN2dFl1bjFudk9ab1pNSVZpNHlJVkVNS3Q3bXRndnhSUT09PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGMWpDQ0E3NmdBd0lCQWdJSWViMFZmYmRXQlBNd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WXpFa01DSUdBMVVFQ2d3YlJtbHVZVzV6YVdWc2JDQkpSQzFVWld0dWFXc2dRa2xFSUVGQ01SOHdIUVlEVlFRTERCWkNZVzVyU1VRZ1RXVnRZbVZ5SUVKaGJtdHpJRU5CTVJvd0dBWURWUVFEREJGQ1lXNXJTVVFnVW05dmRDQkRRU0IyTVRBZUZ3MHhNakExTWpVd05qVTRNakphRncwek5ERXlNekV3TmpVNE1qSmFNSGt4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1TNHdMQVlEVlFRS0RDVkVZVzV6YTJVZ1FtRnVheUJCVXlCRVlXNXRZWEpySUZOMlpYSnBaMlVnUm1sc2FXRnNNUk13RVFZRFZRUUZFd28xTVRZME1ERTVPREV4TVNVd0l3WURWUVFEREJ4RVlXNXphMlVnUW1GdWF5QkRRU0IyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1JSUNJakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFFRkFBT0NBZzhBTUlJQ0NnS0NBZ0VBbWJEZlBRRjdtWGZXNUZ6TUx1dngyN0ozS2hucHZab1pKWm9BcCtUbVFPZmZlUDlwL0N5VW1aak45NmZZdkZscTZibUdCc09GaVZDM1JaQnFXVTdmWG9PU25KbldZYjR1eGFINHNIWnAwU0dJSUJpZmZnL05lNmw2Z0xXTFlaODQ2VVZINGs2dzdTYnRKT3ZSLzVOUERHTnV5UWJ5cXBmVkNOR2xQRUNvdXBOZ0RXenc4am05YmpIRnMvQXlVSG1FSm1PODhWY2lxcGc0aHdSYXA4RjFIZVJxK0JpYlMwMlVoeUJZUjQ2aXh1cVB4TGFZRUMyNSthM3hWVE1hUGhCcWFHYld5YlBxWFcxeDhrdTkzb1hUU2hJSFV1U3drbjBjV1JQZ2JSYTZqRUF3QTlCdEtXd2xPaVd1RHF2THV0SnE3TXpWS1Uwa3NGY1pmRDlURkMzRTR6QzhzRk92M01IeVF6cElyVU1EeE9lYXI3SU1DZWpKT3FwdE5IYU9XTDZlYkdTTklRU3hDbXJtc2NQMjMxMnRuSktILzlXS2VXSFdwUVovNW83REhjMU4yRTYveWNzamhMWXNtTDlVQ3FmV0VEdGRXb0R2ZkVIRTNuU3lOS0tQd2F6VzZZS1ZaZ2s0SncxVmR3WmJ4SU9YUjg2em5qNVFOSldXVWJldnZiUnNhVEZBS2M4UlM2cHhuRFlyc0dKZWRhd2JiSG1VYXVxbDBqekYvKzBReHNTWUt3di84TE5sTk12VFQyRFhKK2V5UXpkTEtVQnhNSVcxMzRrb1ZpcUNzZ2NVVytWQXhPaGxBVlJUN2twaWl5K1FRdkRibnJCT0dEVVdSZExhU2IzVzRhZVZNdGxMRzBWM1Y5anNWMHFDdExNblJvSFptTVpFaERwejlkSEtmRmtDQXdFQUFhTjRNSFl3SFFZRFZSME9CQllFRkhyR1ZGN3E2djhIUTQ4RzZkcU1ZcWNBSzZaZU1BOEdBMVVkRXdFQi93UUZNQU1CQWY4d0h3WURWUjBqQkJnd0ZvQVVaNHE2c3VwSUhIcjFPMmczSjNJRzY1Rmp5MU13RXdZRFZSMGdCQXd3Q2pBSUJnWXFoWEJPQVFFd0RnWURWUjBQQVFIL0JBUURBZ0VHTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkRRVUFBNElDQVFBMnp1NWh5UktoY1IvKzVlVUZGZERXWlpMczhCTGk1YTY3L2g3Q0hHZWtlVllLYnYwQ0VJbmFDVFVoTEN2a1ZRcjVKSjBQTGh2Mzl4YnFpOEl2ZmJ3ZnZCWjlTOC92RzZUNmVPS1V5SHlyVUVOOFNxWDF4OW1GSDY2VnNFK3NQU0lBUHpnYXBlSWM0dE5aZHc0TWlLT2Z6K2lYOGpnVlZkbWxDQ3ZESGNvTUlKYkdYbnZzZldQWDJCVkZOWjBIeGxlWE5TbjRyUDZYS2lINWFXOUlrZXBES1Npc09WQlBwTDA4MW1yNEt6WXZqb0lJR2xHMm5ERjNBbU5XSnB3Q1daaWs1ODNvNGZuejVHUFVCc01td0hVSStXNXdMTDNMalNIY29SdlJ0SXZKbkZ0YWM0ZkVvNWFWSzBxNmM5TUorT1UveTdIdkVpeGhlRzVycEJzUnRHdHgrNFhCOExLay9wSklUOFllR0kvcVpDQkRzdjMzVzRHOERnTEtSVXhHVmtjeXgvLzkvQVNZS21wdXFhY2ZvMjFqUzhhZDN1cXVzZ3VyM2tTdDlYYjNpOXJkb211TU4vQndRYUhQVmc2SFc2cFBaNDJBK2VPTDFHTnpaaGhzdHdXSC80aHhrQTR6eEVaUyt0dE41dUFFVk50OGlma2xiWWo2ZVBTcmVlWldpNDJKTjk2YnRQMWdrd1NrUytybnFGbjM1enFnSEF6RnJMU09tWlhqb2VFNnpGN1M2ZHdUTnUzVWJNaDkzZUNtQVloNmw3bGE5MVpFREkxZjdGY054Ylh6RGdtM2F0dUdDSUFqVVZpSnIydWR5a0VwWGppcjRHcGVHMmh2TWt4Q3ZQYnMrY3pKNG45R3NSSDNYRjcyZDh4OTBndjZrZWJSSURrKzJuRGozYktrY0E9PTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjwvWDUwOURhdGE+PC9LZXlJbmZvPjxPYmplY3Q+PGJhbmtJZFNpZ25lZERhdGEgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cuYmFua2lkLmNvbS9zaWduYXR1cmUvdjEuMC4wL3R5cGVzIiBJZD0iYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PHVzclZpc2libGVEYXRhIGNoYXJzZXQ9IlVURi04IiB2aXNpYmxlPSJ3eXNpd3lzIj5TbUZuSUhOcFoyNWxjbUZ5SUdSdmEzVnRaVzUwWlhRZ0lqSXdNakVnVEdWbmNtVnpJTU9GVWlCVFRGVlVURWxISWlCdFpXUWdkSEpoYm5OaGEzUnBiMjV6Ym5WdGJXVnlJRGt5TWpJeE1UVTFOVGMwTmpjNU56TXlOVE11PC91c3JWaXNpYmxlRGF0YT48c3J2SW5mbz48bmFtZT5ZMjQ5UTBkSklGTjJaWEpwWjJVZ1FVSWdLRndyVTJOeWFYWmxLU0JjSzFOamNtbDJaU3h1WVcxbFBWTmpjbWwyWlN4elpYSnBZV3hPZFcxaVpYSTlOVFUyTXpNM01qRTVNU3h2UFZOM1pXUmlZVzVySUVGQ0lDaHdkV0pzS1N4alBWTkY8L25hbWU+PG5vbmNlPjhwajM5bEtQc0xwdGV5WlFWS3N3aWVza3JCUT08L25vbmNlPjxkaXNwbGF5TmFtZT5VMk55YVhabDwvZGlzcGxheU5hbWU+PC9zcnZJbmZvPjxjbGllbnRJbmZvPjxmdW5jSWQ+U2lnbmluZzwvZnVuY0lkPjx2ZXJzaW9uPk55NHlOeTR3PC92ZXJzaW9uPjxlbnY+PGFpPjx0eXBlPlNVOVQ8L3R5cGU+PGRldmljZUluZm8+TVRVdU5DNHg8L2RldmljZUluZm8+PHVoaT5Uc0Y1RzJFTGFGRFNodnEveTNLT2VUR1RBZVk9PC91aGk+PGZzaWI+MDwvZnNpYj48dXRiPmNzMTwvdXRiPjxyZXF1aXJlbWVudD48Y29uZGl0aW9uPjx0eXBlPkFsbG93RmluZ2VycHJpbnQ8L3R5cGU+PHZhbHVlPnllczwvdmFsdWU+PC9jb25kaXRpb24+PGNvbmRpdGlvbj48dHlwZT5DZXJ0aWZpY2F0ZVBvbGljaWVzPC90eXBlPjx2YWx1ZT4xLjIuNzUyLjc4LjEuNTwvdmFsdWU+PC9jb25kaXRpb24+PC9yZXF1aXJlbWVudD48dWF1dGg+ZmFjZTE8L3VhdXRoPjx0b2tlbj50b2tlbi1ub3QtdXNlZDwvdG9rZW4+PC9haT48L2Vudj48L2NsaWVudEluZm8+PC9iYW5rSWRTaWduZWREYXRhPjwvT2JqZWN0PjwvU2lnbmF0dXJlPg==
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1. Purpose

The purpose of this document is to set a framework for the understanding of digital evidence quality. Additionally it explains how the Scrive e-signed documents relate to such framework.

2. What is quality digital evidence?

Evidence collection is a security measure that the parties signing an agreement or another type of document, use to protect themselves in the event of a future dispute. The evidence can serve the purpose of clarifying the circumstances of the signing event; what was signed, how it was signed and who the signatories were. The value of quality evidence cannot be overstated, as it can be the difference between winning and losing in the event of a dispute.

We have studied several evidence container technologies such as the signed paper document, the printed facsimile and the recorded voice to understand how to generate quality evidence in a digital environment. We found that there has been good reason to perceive the signed paper document as the gold standard for evidence quality; it has several inherent qualities that are not easily transferable into digital formats. In fact we found that new technologies have been introduced at the cost of significant loss in quality of evidence; crucial information is left out of such digital evidence containers and as a result the usefulness of such evidence is highly dependent on third parties. This section explores the key characteristics of the signed paper document as compared to digital evidence container formats with the purpose of exploring what is required to reproduce, or improve, the evidence characteristics of the signed paper document.

2.1 Integrity

To prove that evidence is legitimate it is important to be able to show that it has not been tampered with.

As outlined in the table below, integrity is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The integrity of a digital evidence container is highly dependent on the design of the system that produces it.

Question to ask:

How to emulate the integrity properties of the signed paper document in a digital evidence container?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Integrity

Can the evidence container be altered after its creation?

		A signed paper document is rarely questioned as evidence, unless there is good reason to believe otherwise. The reason being, that paper is by nature an immutable format; once signed it is difficult to manipulate the available evidence (typically paper mass, ink and fingerprints) without leaving traces of such manipulation. Thus a signed paper document is a durable “snapshot” of reality at the time that the document was signed.

		Digital evidence such as a PDF or an audio file, is by nature mutable. It is easy to alter digital evidence without leaving traces of manipulation.





2.2 Accessibility

To be able to make use of evidence it is key that it is as accessible as possible, meaning that all aspects of the evidence can be understood with a minimum amount of specialised expertise and tools.

As outlined in the table below, accessibility is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The accessibility of a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it.

Question to ask:

How to make a digital evidence container as accessible as a signed paper document?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Tools

What tools are required to display the evidence?

		All graphical elements (i.e. text and pictures) are visible to the naked eye, thus additional tools are never required for the interpretation thereof.

		All graphical elements are hidden to the naked eye, thus additional tools (machines and software) are always required for the interpretation thereof.

Additionally, different tools display the graphical elements in different ways so it is not given that all graphical elements in the file will be accessible to the naked eye or that it will be presented in the intended way.

Or even worse, to skew the balance of power and create an information advantage to one or several of the signatories, the intended way to display the graphical elements might be to hide them to make them difficult to find unless you know what tool to use and/or where to look for the graphical elements.



		Cost

How costly can it be to access the evidence?

		For the evidence that is harder to access such as fingerprints and the age of the ink, there are societal functions for the sole purpose of extracting that evidence.

		For the digital evidence that is harder to access, special resources not available to anyone such as special tools, expertise and research skills, might be required to extract all evidence.



		Comprehensibility

How Is the evidence format understood?

		As a standard format all aspects thereof are common knowledge, readily available to anyone interested.

		There is no one standard for digital evidence, therefore the format and available documentation for the interpretation thereof, is highly dependent on the design of the system that generated the evidence.





2.3 Evidence of intent

Contract law worldwide states that an offer and acceptance are elements required for the formation of a legally binding contract: the expression of an offer to contract on certain terms by one person (the “offeror”) to another person (the “offeree”), and an indication by the offeree of its acceptance of those terms. The other elements traditionally required for a legally binding contract are (i) consideration and (ii) an intention to create legal relations. Thus, intent is a key component in making a contract legally binding.

As outlined in the table below, evidence of intent is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The quality of the evidence of intent in a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it.

Question to ask:

How to produce evidence of the intent to sign in a digital signing environment and how to match that intent with a specific document?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Output

Is the final output the same as what is viewed at the time of signing?

		The signing environment (the paper document) is the same as the final output (the signed paper document).

		The digital signing environment is not the same as the final output. i.e. the displayed information is not the same as the digital evidence produced by the system after signing.



		Comprehensibility

Is the signing environment easily comprehensible to the signatory? 

		To sign a paper document is a standardised ritual to form a binding agreement. Therefore it is reasonable to maintain that any adult of age would understand their actions and that intent can be assumed.

		There are no standards for signing in a digital environment, the signing environments are subject to human creativity and the same signing environment may change from time to time, intentionally or unintentionally. Therefore it is not possible to assume that the signing environment made it immediately clear to the signatory that it was participating in the formation of a legally binding contract, thus intent can never be assumed.





Let us illustrate the potential consequences of weak evidence of intent in a digital signing environment with an example:

Two parties go to court over a contract signed in a digital signing environment. One of the parties claims that it didn’t sign a contract. Instead it claims that it was displayed with a) an interesting drawing of a blue elephant, b) a question if it would like to see an equally interesting pink sheep, and c) a button to proceed to view the pink sheep. Then the party selected to proceed by clicking the button to see the pink sheep, viewed the pink sheep and went to bed. There was no intent to sign a contract; there was only intent to view a pink sheep.

2.4 Evidence of identity

To be able to prove the identity of a signatory, the strength and accessibility of such evidence is key.

As outlined in the table below, evidence of identity is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The quality of the evidence of identity in a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it. On the other hand the signed paper document have inherent limitations to the type of evidence that can be included and the accessibility of such evidence, digital evidence containers don’t have such limitations to possibilities and accessibility and any type of digital evidence can be included and made easily accessible.

Question to ask:

How should the evidence of identity of the signing parties be captured and included into the evidence container?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Saving:

Is the evidence captured and included?

		Evidence of identity of the signing parties will automatically be captured and included into the document. The signatures can be used for graphological analysis, and fingerprints and other biometric materials from the signing parties can be used to authenticate the signatories.

		Evidence of identity of the signing parties will not be automatically captured and included into the document unless a) the software has been designed to do so, and b) the user of the software configures the software to do so.



		Formats:

In what formats can evidence be captured and included?

		There are limited possibilities to include evidence of identity other than the given; the signature, fingerprints and other biometric materials.

		New technology enables virtually unlimited possibilities to capture and include different types of evidence of identity such as audio, video, pictures and much more.



		Accessibility:

How accessible is the evidence?

		The evidence of identity is not easily accessible as it is costly and time consuming to request analysis of signatures, fingerprints and other biometric materials.

		The evidence of identity can be made easily accessible so that the usefulness thereof can be free and immediate to anyone.





2.5 Evidence of time

To be able to prove the time of a signature it is key to have exact evidence of time and that such evidence can be trusted to be accurate.

As outlined in the table below, trustworthy evidence of time is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The quality of the evidence of time in a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it. On the other hand the signed paper document have inherent limitations to the exactness of the evidence of time that can be included and the accessibility of such evidence, digital evidence containers don’t have such limitations to exactness and accessibility and very precise evidence of time can be included and made easily accessible.

Question to ask:

How to make sure that the evidence of time can be trusted to be correct?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Trust

Can the time be trusted? 

		The time of the event can be trusted as it can be found in the ink and there is a strong scientific foundation for the technique for chemical age determination.

		The time of the event is not automatically to be trusted because it is reported by a machine whose time settings cannot automatically be guaranteed to be correct.



		Exactness

How exact can the time be?

		The signed paper document offers limited possibilities to capture exact evidence of time. It is typically done manually through writing the date of when the signature was applied to the document. Additionally it is possible to analyse the time of the signature by chemical age determination of the applied ink. Neither of those methods provides exact evidence of time. Typically the manually applied time is only the day of the signature and the chemical age determination is even less exact.

		Digital evidence containers offer extensive possibilities to capture exact evidence of time and the evidence of time can be made to be very exact down to milliseconds, microseconds or even more exact.



		Accessibility

How accessible is the evidence?

		The evidence of time is not easily accessible as it is costly and time consuming to request analysis of signatures, fingerprints and other biometric materials.

		The evidence of time can be made easily accessible so that the usefulness thereof can be free and immediate to anyone.





2.6 Event history

To be able to prove a signature, events related to the actual signing event can be useful to strengthen the case.

As outlined in the table below, trustworthy evidence of time is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The quality of the evidence of time in a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it.

Question to ask: 

How much event information should be collected and what should be included in the evidence container?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Ease of saving

How easy is it to capture and include related evidence?

		Collection and inclusion of related evidence has to be done manually which is costly. Therefore it is less likely that the signatories will collect and include extra evidence as a preemptive measure.

		Collection and inclusion of related evidence can be done automatically which is cheap. Therefore it can be reasonable to with take preemptive measures to collect and include extra evidence automatically through the system generating the evidence container.





2.7 Control

As seen in the previous sections, evidence is composed of many different evidence features such as integrity, accessibility, intent, identity, time and events (the “Evidence Features”). The Evidence Features may be captured in the same evidence container or distributed across multiple evidence containers, within or outside of the signatory’s direct control, such as but not limited to documents, databases or human memory. Optimally, as much as possible of the Evidence Features should be concentrated into evidence containers under the signatory’s direct control because a) the third party can cease to exist and as a result the evidence may be destroyed, b) the third party’s systems and/or administration may change and affect the accessibility of the evidence for the signatory, c) the third party’s incentives as an agent to protect the integrity of the evidence may not be, or stop being, aligned with the signatory’s incentives as a principal and thus increasing the risk of evidence loss or the risk of tampering that may affect the evidence quality or d) any combination of the aforementioned scenarios.

As outlined in the table below, control is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The control of a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it.

Question to ask:

How to design a digital evidence container to include as much evidence as possible under the signatory’s direct control and independent from third parties?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Independence

How many of the Evidence Features are dependent on third parties to be useful?

		The paper naturally includes all Evidence Features.

		The digital evidence container must be designed specifically to include the Evidence Features, otherwise the Evidence Features will be left outside the direct control of the signatory.





3. Scrive’s solution

3.1 Introduction

We have now analysed the evidence quality characteristics of the signed paper document versus digital evidence containers. This section describes the Evidence Package and how it has been designed in relation to the evidence quality characteristics. Our goal has been to reproduce the evidence qualities of the signed paper document, the long-standing gold standard for evidence containers, while at the same time add new qualities enabled by new technology. The end result is an evidence container not only imitating the most important features of the signed paper document but also with qualities superior to the signed paper document.

As explained in the introduction section to this Evidence Documentation, Scrive eSign is designed to a) enable its users to define workflows for signing electronically, b) execute the e-signing workflow, c) record the evidence and d) once all signatories have signed, use the recorded evidence to produce the Evidence Package. Thus, the Evidence Package is the end result of all these four steps in Scrive eSign and to be able to understand the Evidence Package, it is important to understand each of these four steps. This section explains the four steps in Scrive eSign required for producing the Evidence Package.

3.2 Summary

The Evidence Package addresses the questions in the section “How to create quality evidence?” in the following ways:

		Topic

		Question

		Evidence Package



		Integrity

		How to emulate the immutability of the signed paper document in a digital evidence container?

		Scrive eSign seals the Evidence Package with a digital signature (see step 10 in the Service Description). Depending on which sealing method was chosen, one of two things is applicable. With Keyless Signature Infrastructure based digital signature: Within one (1) month and five (5) days Scrive eSign seals the Evidence Package with a Keyless Digital Signature (see step 11 in the Service Description) which can be used to verify the document’s integrity mathematically with the help of the Digital Signature Documentation (see step 9  in the Service Description). With PAdES digital signature: Protects the document with a tamper-evident seal and makes Long Term Validation (LTV) of the seal possible.



		Accessibility

		How to make a digital evidence container as accessible as a signed paper document?

		Scrive eSign append the Verification Page to the Signing PDF containing a brief documentation (see step 2  in the Service Description), append this Evidence Quality Framework (see step 4 in the Service Description) and append the full Service Description (see step 5  in the Service Description) these documents together explain the Evidence Package and, except from a few exceptions, eliminate the need for further expertise or resources.



		Evidence of Intent

		How to produce evidence of the intent to sign in a digital signing environment and how to match that intent with a specific document?

		Scrive eSign makes a screenshot of the confirmation in the signing environment of the Signatory, after the Signatory has signed and includes this screenshot into the Evidence of Intent (see step 8 in the Service Description). Behind the confirmation the document is visible to make it possible to match the intent with the document.



		Evidence of Identity

		How should the evidence of identity of the signing parties be captured and included into the evidence container? 

		Scrive eSign performs meticulous data collection in the Transaction Logs and then selected identity data is printed into the Verification Page (see step 6 in the Service Description) and all identity data is included into the Evidence Log (see step 4 in the Service Description).



		Evidence of time

		How to make sure that the evidence of time can be trusted to be correct?

		Scrive eSign collects time of events and Clock Error Samples into the Transaction Logs. These Clock Error Sample data are computed into useful numbers that can be used to mathematically calculate the likelihood of time deviation from the registered time.  Everything is included into the Evidence Log (see step 6 in the Service Description) and the Evidence if Time (see step 7 in the Service Description). Additionally the digital signature with which the document is sealed (see step 10 in the Service Description) includes a strong timestamp that can be used as an additional source of evidence of time.



		Event history

		How much event information to collect and what to include in the evidence container?

		Scrive eSign collects as much information as possible into the Transaction Logs and include all collected information into the Evidence Log (see step 6 in the Service Description).



		Control

		How to design a digital evidence container to include as much evidence as possible under the signatory’s direct control and independent from third parties?

		Scrive eSign goes to great lengths to collect and include as much evidence material as possible into one single evidence container, the Evidence Package. The Evidence Package include all Evidence Features of a signed paper document and more thereto.





4. Benchmarking the evidence quality of the Evidence Package

Based on the criteria as set forth in section 2 (What is quality digital evidence?), it can reasonably be argued that the Transaction Logs together with the measures in step 1-11 to produce the Evidence Package, to generate a digital evidence container of highest quality. Lets see how, in our opinion, the Evidence Package fare in comparison to the signed paper document when applying the framework as set forth in section 2.

		Main criteria

		Subcriteria

		Signed paper document

		Evidence Package



		Integrity

		Mutability

How mutable is the evidence container?

		Not mutable.

		Not mutable after applying the Digital Signature, in the sense that any alteration can be detected. In the event of a leak of the private key that Guardtime maintains, forged evidence containers would be detected if the Keyless Digital Signature has been applied. For PKI sealing, in the event of a leak of our private key for the PAdES digital signature, our certificate will be revoked. In that case, even if that certificate is revoked, the digital signature will still be able to show that at the time of sealing the certificate was not revoked and thus the digital signature (seal) is still valid.



		Accessibility

		Tools

What tools are required to display the evidence?

		No tools required.

		The Evidence Package is produced in standard PDF format and thus all parts of the Evidence Package is accessible through standard PDF readers where attachments are displayed. Adobe Reader is one example of such PDF reader.



				Cost

How costly can it be to access the evidence?

		The cost depends from country to country on the societal functions of the society and what they charge for document analysis.

		All evidence is made easily accessible and at no cost. The only evidence that requires any level of expertise is a) the technical expertise required to apply the Digital Signature Documentation to prove the Evidence Package’s integrity and timestamp mathematically and b) the statistical expertise to apply the time measurements to the statistical model to prove the exact time of an event.The need for case a is expected to be extremely rare and the statistical expertise in case b is common knowledge and easy to come by.



				Comprehensibility

How Is the evidence format understood?

		It is common knowledge available to anyone.

		The Evidence Documentation includes all explanations necessary.



		Evidence of Intent

		Output

Is the final output the same as what is viewed at the time of signing?

		Yes. Always.

		No. Never for digital evidence containers. The screenshot included in the Evidence of Intent which include a picture of the signed document in the background is intended to strengthen the evidence that what was viewed in Scrive eSign was the same as the output. The solution is not terminal though as this does not guarantee that the document was exactly the same in all parts.



				Comprehensibility

Is the signing environment comprehensible to the Signatory?

		Yes. Always for any mentally capable adult.

		Yes. The screenshot of the confirmation message after signing, that is included in the Evidence of Intent, is evidence that the Signatory understood that they were taking part in a e-signing workflow.



		Evidence of Identity

		Saving

Is the evidence captured and included?

		Yes. Unless the party wears gloves or for other reason manages to avoid direct physical contact with the paper.

		Yes. All information collected during the e-signing workflow is collected in the Transaction Logs and included in the Evidence Log upon producing the Evidence Package, including any evidence of identity.



				Formats

In what formats can evidence be captured and included?

		Limited possibilities.

		Unlimited possibilities.



				Accessibility

How accessible is the evidence?

		Not very accessible. Costly and/or time consuming to request analysis of signatures, fingerprints and other biometric materials.

		All evidence of identity is included in plain text in the Evidence Log or as easily accessible attachments to the document if requested in other format, such as photo for example.



		Evidence of time

		Trust

Can the time measurement be trusted?

		Yes.

		Yes. UTC time stamps plus deviation are time intervals guaranteed to be traceable to  reference time. Additionally the digital signature with which the document is sealed contains a time stamp which can be verified mathematically using only public information. 



				Exactness

How exact can the time measurement be?

		Not very exact. The standard precision is per day. Chemical age determination is even less exact.

		It can be very exact. The time is measured with microsecond resolution.



				Accessibility

How accessible is the evidence?

		Not very accessible. Costly and/or time consuming to request analysis of signatures, fingerprints and other biometric materials.

		Very accessible. All evidence of time is included in plain text in the Evidence Log.



		Event history

		Ease of saving

How easy is it to capture and include related evidence?

		Not very easy. Manual labor is required. Therefore likely to happen to a minimal extent.

		Effortless. Scrive eSign automatically collects and includes plenty of evidence in the Transaction Logs and prints all that evidence into the Evidence Log.



		Control

		Independence

How many of the Evidence Features are dependent on third parties to be useful?

		None. The signed paper document is a self contained evidence container format.

		None. The Evidence Package is a self contained evidence container format.
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1. Purpose

The purpose of the Digital Signature Documentation is to provide a method so that the integrity of the Evidence Package can be verified mathematically and independently of Scrive, Guardtime or any other third party, only relying on public information. 

2. Overview

2.1 Digital Signatures

Digital signatures are used to make digital data tamper proof, so that it can be verified that the data has not been modified since the digital signature was created.

Digital signatures are designed in a way that there is a method for checking that the data that the signature is applied to is not modified, and that there is a method for checking that the signature has been issued in some trusted way.

2.2 Cryptographic Hash Functions

There is one mathematical concept that is pervasive in digital signing technologies: cryptographic hash functions. Such functions are used to straightforwardly compute a “hash value” of some fixed length (e.g. 256 bits) of some arbitrary amount of data, with the property that it is infeasible to reverse the function and get the data back from the hash value, but most importantly: it is infeasible to come up with any other piece of data that will compute to the same hash value.

These properties imply that it is sufficient to protect hash values of data instead of the data itself. The reason is that if we know that the protected hash value is unmodified and matches the hash value that we can compute of the data itself, then we know that it is infeasible that the data itself has been modified. For integrity purposes, hash values are essential condensations of the original data.

In addition to the cryptographic hash functions, many technologies for digital signatures are based on the use of keys.

2.3 Key-based digital signatures

In key-based digital signatures, secret information (private keys) are used to create signatures by some trusted organisation. Each private key has a corresponding public key which is used for verifying the integrity of the digital signatures created with the private key. So to check a key-based digital signature, one needs to access the public key that corresponded to the secret key used to create the signature. In addition to verifying the signature using the public key, one has to verify that the public key comes from the trusted organisation that created the signature. This can be done using digital certificates as part of the public-key infrastructure.

Key-based digital signatures are problematic due to the durability requirements that come with protecting Evidence Packages. The private key must be kept secret by the trusted organisation. Should the key become public, the digital signatures that were issued using it can no longer be used to verify the integrity of the data. As a mitigation, the trusted organisation can limit the time that any one public/private key pair is used, and then erase the private key. Should a private key leak from the trusted organisation, only signatures created during the lifetime of the private key become worthless. However, more frequent renewal of keys mean that the organisation issuing digital signatures must provide more public keys for verification purposes. The main problem remains: how can one be sure that a private key was not leaked and used to forge digital signatures? The PAdES standard specifies a set of restrictions and extensions to the standards for PDF and ISO-32000-1 and -2. PAdES is described in the technical specification TS-102 778 that is published and maintained by the European Telecommunication Standards Institute, ETSI.

2.4 Keyless digital signatures for durability

Keyless digital signatures rely solely on the properties of cryptographic hash functions to protect data, without the use of secrets.

An extremely simple (but naive) method for creating a keyless digital signature is to compute the hash value of some data and then make that hash value public so that it can be used to verify that copies of the data have not been modified. It is important that the hash value is published so that that a verifier readily can find it and trust that the hash value is authentic, and that the publication is permanently accessible for the foreseeable future. A suitable method is to publish the hash value in a newspaper that is widely spread and archived throughout the world.

Although simple, the naive method described is not practical in that it requires one hash value to be published for each piece of data that needs a digital signature. To make keyless digital signatures practical one can combine hash values from multiple pieces of data by juxtaposing the hash values and computing new hash values of the result, as illustrated below:





By combining hash values in this way, one can choose to publish the combined hash value periodically, e.g. once a month. For verification to work, additional information is needed to ensure that a particular Evidence Package’s hash value leads to the hash value that is published in a newspaper (such a published hash value is called a publication code). Therefore, the digital signature contains information about what newspaper contains the publication code (currently, publication codes are printed in Financial Times), as well as intermediate hash values in the linked chain of hashes all the way to the publication code. For the middle Evidence Package in the diagram above, the digital signature would have information about where one can find the publication code c₆, as well as the intermediate hash values c₃, d₄, and d₅. From the Evidence Package’s computed hash value d₃, the intermediate hash values in the digital signature, and the combining cryptographic hash function H taking juxtaposed hash values, a verifier would compute the complete chain of hash values: c₄ = H(c₃,d₃), c₅ = H(c₄,d₄), c₆ = H(c₅, d₅). Having computed c₆, the verifier needs to check that it is equal to the newspaper’s publication code.

Since the digital signature must contain extra information about intermediate hash values that stem from other Evidence Packages leading to the publication code, one cannot immediately put the keyless digital signature into the Evidence Package upon its creation—one has to wait until the publication code is known. But since the parties involved in signing a document typically want access to the Evidence Package right away, Scrive E-sign provides the parties with an initial version of the Evidence Package with a temporary, keyless digital signature. Once the Evidence Package’s hash value has been part of the linked chain that leads to a publication code, Scrive E-sign produces a new Evidence Package with the permanent, keyless digital signature. Signatories that choose to store their Evidence Package in the archive service provided by Scrive E-sign can download the revised Evidence Package in the archive once it becomes available.

The devil in the details regarding the implementation of keyless digital signatures (e.g., in practice one would use trees of intermediate hash values instead of linked chains), but the fundamental principle is the same: data can be verified by computing a sequence of hash values and check against a value that is published in a trusted way.

2.5 Verifiable timestamps using keyless signatures

The keyless signature not only provides a method for verifying the integrity of the Evidence Package, it also encodes the time down to the second when the signature was created. By construction, the time encoding is irrefutable and can be produced as part of the verification method of the keyless digital signature.

The following diagram gives a simplified version of how the time encoding works. Each publication code that goes into a newspaper is the root of the so called calendar tree, which is an ever-growing tree with one leaf node for each second since midnight, January 1st, 1970 in Coordinated Universal Time (UTC), a point in time we will denote T₀. (In the diagram, we have assumed that there is one evidence package providing the hash value for each leaf node, which is a simplification since we for each second may have zero or more than one evidence package for which we want a digital signature. In reality, the hash value of each leaf node in the calendar tree is constructed from an aggregation tree of hash values. We have also assumed a very small calendar tree, consisting of just four leaf nodes spanning a time of four seconds. A calendar tree for a whole month is of course much larger.)





Now, suppose we want to verify the digital signature for the evidence package in the third row. The digital signature contains the path from the root down to the leaf, telling us if we should choose the upper route (encoded as a 0) or lower route (encoded as a 1) to get to the next level. The choices form a sequence which can be interpreted as a binary number, and for the path highlighted in yellow, this binary number is 10 which in decimal is the number 2. One can then conclude that this leaf was constructed at T₀ + 2, that is, 2 seconds after midnight, January 1st, 1970 (UTC).

(In reality, the time encoding is not done using T₀ as a start point, but instead by using the time when the publication code was created as an end point. Details can be found in appendix Extracting the Signing Time.)

The next section provides precise information about the digital signatures produced by Scrive E-sign and how they can be verified.

3. How to Verify the Evidence Package

The signed document (PDF file) that the Evidence Package (HTML attachments - that this Digital Signature Documentation is part of) is embedded into, has either been electronically sealed by Scrive using the Guardtime Keyless Signature technology or with a PAdES digital signature. This enables independent verification of the time when the document was signed and checking that it has not been modified since. The process consists of several steps outlined below. If the document is signed using PAdES the signature can be validated in Acrobat Reader.

3.1 Extracting the Signature

The signature is embedded into the document following the standard PDF digital signature framework [PDF, section 12.8]. A Guardtime signature has the value GTTS.TimeStamp in its Filter field.

A single PDF file can contain several revisions of a document [PDF, section 7.5.6]. A Guardtime signature normally signs all revisions up to and including the one that contains it. In order to verify the document as it was signed, all subsequent updates have to be removed from the file.

More precisely, the signature protects the parts of the document specified by the ByteRange field of the signature. The two ranges must cover everything left after the previous step, except the Contents field of the signature.

The signature value is embedded in the Contents field in base 16 encoding. The value has to be stripped of trailing spaces and decoded [BASE, section 8] for further processing.

3.2 Parsing the Signature

The result of the previous step has to be parsed as an ASN.1 data structure in BER encoding [ASN, DER]. This must yield a ContentInfo structure [CMS, section 3] that embeds a SignedData structure [CMS, section 5] in the content field.

The contents of the encapContentInfo.eContent field of the SignedData structure have to be parsed as an ASN.1 data structure in DER encoding. This must yield a TSTInfo structure [TSP, section 2.4.2].

A Guardtime signature must have a single SignerInfo element in the signerInfos field of the SignedData structure and the object identifier 1.3.6.1.4.1.27868.4.1 in the signatureAlgorithm field of the SignerInfo structure.

The contents of the signature field of the SignerInfo structure have to be parsed as an ASN.1 data structure in DER encoding. This must yield a Guardtime-defined TimeSignature structure:

                          TimeSignature ::= SEQUENCE {

                            location HashChain,

                            history HashChain,

                            publishedData PublishedData,

                            pkSignature [0] SignatureInfo OPTIONAL,

                            pubReference [1] SET OF OCTET STRING OPTIONAL

                          }

                          PublishedData ::= SEQUENCE {

                            publicationIdentifier INTEGER,

                            publicationImprint DataImprint

                          }

Each of the HashChain fields is an ASN.1 OCTET STRING that contains a concatenation of a number of HashStep records. Each HashStep record in turn is a concatenation of a 1-byte hash algorithm code (appendix Hash Functions), a 1-byte direction indicator, a variable-length DataImprint field, and a 1-byte level number. The DataImprint field consists of a 1-byte hash algorithm code followed by the hash value (the number of bytes determined by the hash function). Note that all these are just concatenated together, not encoded as separate ASN.1 fields.

The DataImprint field in the PublishedData structure is an ASN.1 OCTET STRING that consists of a 1-byte hash algorithm code followed by the corresponding number of bytes of hash value (again, just concatenated).

The contents of the pkSignature and pubReference fields will not be used in the following and thus need not be parsed. However, presence of the pkSignature field indicates the hash chain contained in the history field is a temporary one not connected to a printed control publication. In such a case, the history and publishedData fields should be updated before proceeding (appendix Extending the TimeSignature).

3.3 Checking the Document

To check that the document matches the signature, it must be verified that the hash value of the signed document corresponds to the one embedded in the signature.

The concatenation of the sections of the original PDF file specified by the ByteRange field has to be hashed using the algorithm specified by the messageImprint.hashAlgorithm field of the TSTInfo structure. The result must be equal to the value of the messageImprint.hashedMessage field of the TSTInfo structure.

3.4 Checking the Signature

To check that the signature is internally consistent, it must be verified in several places that the hash value computed from one part of the signature corresponds to the one embedded in another part.

The DER-encoded representation of the TSTInfo structure (that is, the value of the encapContentInfo.eContent field of the SignedData structure) has to be hashed using the algorithm specified by the digestAlgorithm field of the SignerInfo structure. The result must be equal to the value of the message-digest attribute in the signedAttrs field of the SignerInfo structure.

The DER-encoded representation of the SignedAttributes structure has to be hashed using the algorithm specified by the digestAlgorithm field of the SignerInfo structure. The result will be the input data to the hash chain computation process described next. Note that the data to be hashed in this step is different from the representation of the signedAttrs field in the SignerInfo structure, as the latter is a tagged implicit set while the former is an explicit set [CMS, section 5.4].

For each HashStep record in the location hash chain and then for each HashStep record in the history hash chain in the TimeSignature structure, in the order in which the records appear in the chains:

		compute x as the result of hashing the input data with the algorithm specified by the hash algorithm code (the first byte) in the record;

		if the direction indicator (the second byte) in the record is 0:

		compute y as the concatenation of the DataImprint field (bytes from the third up to but excluding the last), the hash algorithm code (the first byte), the value of x, and the level byte (the last byte);

		if the direction indicator (the second byte) in the record is 1:

		compute y as the concatenation of the hash algorithm code (the first byte), the value of x, the DataImprint field (bytes from the third up to but excluding the last), and the level byte (the last byte);

		if the direction indicator (the second byte) is something else:

		abort with an error "invalid signature";

		the value of y is the input for the next step.



Finally, the value of y from the last step of the hash chain computation has to be hashed using the hash algorithm specified by the first byte of the publicationImprint field of the PublishedData structure. The result must be equal to the remaining bytes of the publicationImprint field.

3.5 Checking the Publication

To check that the signature matches the widely witnessed control publication, it must be verified that the contents of the PublishedData structure correspond to a printed publication acquired from a trusted source.

The publicationIdentifier field in the PublishedData structure contains the POSIX time [POSIX, section 4.15] value for the moment when the control publication was generated. A Guardtime control publication appears in the World Edition of the Financial Times 2–6 days after it is generated (depending on the publisher's schedules).

The PublishedData structure is formatted into human-comparable form as follows:

		the value of the publicationIdentifier field as a 64-bit integer (8 bytes in big-endian order) and the contents of the publicationImprint field are concatenated;

		a CRC-32 checksum [CRC, section 8.1.1.6.2] is computed on the result of the previous step and appended to it;

		the result of the previous step is encoded in base 32 [BASE, section 6];

		the result of the previous step may be broken into groups of 6 or 8 characters by dashes.



The result must be equal to the control publication that appears in the newspaper (ignoring possible differences in the optional character grouping).

3.6 Conclusion

Since in the whole computation starts from the contents of the PDF file and through a series applications of one-way functions ends up at a value that was known to exist at some well-established time in the past (the time when the newspaper was printed), this proves that the file in question existed before that time in the same form as it is currently.

The preceding statement relies only on the hash functions being one-way and assumes absolutely nothing about the Guardtime technology. Adding information about how the hash chains are constructed (which is seen by all Guardtime clients while it happens and can thus also be considered quite widely witnessed) makes it possible to extract the signing time with much better precision (appendix Extracting the Signing Time).

4. Hash Functions

The following table lists the hash functions that may be used in hash chains in Guardtime keyless signatures, along with their identifiers and hash value sizes.

		Algorithm Name

		Guardtime ID

		Hash Value Size

		Algorithm Specification



		SHA-1

		0

		20

		SHA, section 6.1



		SHA-224

		3

		28

		SHA, section 6.3



		SHA-256

		1

		32

		SHA, section 6.2



		SHA-384

		4

		48

		SHA, section 6.5



		SHA-512

		5

		64

		SHA, section 6.4



		RIPEMD-160

		2

		20

		RIPE, section 7





5. Extracting the Signing Time

The time when a datum was signed with a Guardtime keyless signature can be extacted from the history and the publicationIdentifier fields of the TimeSignature structure (section Parsing the Signature). The process is as follows:

		set h to 0 and p to the value of the publicationIdentifier field;

		for each HashStep record in the history hash chain, in the reverse of the order in which the records appear in the chain:



		if p is 0: abort with an error "invalid signature";

		set x to the highest power of 2 that does not exceed p;

		if the direction indicator (the second byte) in the record is 0: set h to h+x and p to p-x;

		if the direction indicator (the second byte) in the record is 1: set p to x-1;

		if the direction indicator (the second byte) is something else: abort with an error "invalid signature";



		if p is not 0: abort with an error "invalid signature";



The final value of h is the POSIX time [POSIX, section 4.15] value for the moment when the datum was signed.

6. Extending the TimeSignature

For each Guardtime signature and any control publication generated after the signature was issued, a hash chain can be created that connects the signature to the control publication and thus also to the printed medium in which the publication appeared. This process is called extending the signature.

The preferred way to do this is to access an online verification service using a tool obtained from either Scrive or Guardtime. This can also be done independently using the calendar database acquired either from Guardtime or, in case Guardtime has ceased the service, from the Estonian Technical Surveillance Authority, to which Guardtime is obligated to deposit the database before exiting the business.

The Guardtime calendar database consists of one hash value per second, indexed by integral POSIX time [POSIX, section 4.15] values (red nodes and black numbers on the figure below). Each of these hash values aggregates all signing requests that the Guardtime service processed during the corresponding 1-second time interval.

The aggregate hash values are connected into binary trees by hashing them together in pairs in left to right order, then hashing the first level pairs together again, and so on until a set of complete binary trees is obtained (blue arrows and nodes on the figure). For generating the control publication, the roots of the binary trees are hashed into a chain in right to left order (purple arrows and nodes), and the value from the last node of the chain is extracted for generating the control publication (golden arrow).

More precisely, each node on the figure is a DataImprint structure (section Parsing the Signature). On each step, the DataImprint from the left child node, the DataImprint from the right child node, and a single byte with the value of 255 are concatenated together, hashed, and the result is obtained as a DataImprint consisting of the concatenation of the 1-byte hash algorithm code (appendix Hash Functions) and the hash value.





For manageability, the database is split into several files (separated by dashed black lines on the figure). For the files to be usable without access to preceding ones, each file starting from some time value t also contains the root values from the binary trees corresponding to the state of the database on time t-1 (dashed blue arrows between the first and second file on the figure).

To construct the hash chain linking a given signature to a given publication, the following steps have to be performed:

		The signing time has to be extracted from the history and publishedData fields currently in the signature (appendix Extracting the Signing Time);

		The calendar database files covering the full interval from the signing time to the time when the publication was generated have to be obtained (format and naming of the files described later in this section);

		The hash-linked structure corresponding to the time when the publication was generated has to be reconstructed (as described earlier in this section);

		The unique hash chain connecting the leaf entry corresponding to the signing time to the root entry corresponding to the control publication (dotted arrows on the figure above) has to be extracted;

		The TimeSignature structure (section Parsing the Signature) has to be updated with new values:



		The history field is set to the concatenation of HashStep records describing the steps in the hash chain; each HashStep record is constructed as the concatenation of the 1-byte hash algorithm code from the DataImprint in the current node, the 1-byte direction indicator (0 if the sibling node is to the right in the tree, 1 if the sibling is to the left), the DataImprint from the sibling node, and a single byte with the value of 255;

		The publicationIdentifier field is set to the POSIX time value for the moment when the control publication was generated;

		The publicationImprint field is set to the DataImprint value in the root entry corresponding to the control publication.



Each calendar database file consists of a fixed header, a set of root node records, a sequence of calendar node records, and a checksum record. In the following, many values are given in hexadecimal, with the 0x prefix prepended.

The header consists of 12 fields totaling 65 bytes:

		8-byte sequence: file format identifier; must be 0x47, 0x54, 0x49, 0x4d, 0x45, 0x48, 0x44, and 0x42 (ASCII representation of 'GTIMEHDB');

		4-byte integer: endian-ness indicator; fixed value 0x01020304; all other 32-bit integers in the file will be in the same byte order;

		4-byte integer: version number; must be 0x00000001 (in file byte order);

		8-byte integer: endian-ness indicator; fixed value 0x0102030405060708; all other 64-bit integers in the file will be in the same byte order;

		8-byte integer: file creation time as POSIX time;

		8-byte integer: first calendar record index; the POSIX time value for the first node in the calendar node section of the file;

		4-byte integer: first calendar record offset; the offset of the start of the calendar node section within the file;

		4-byte integer: calendar record length; the length of each record in the calendar node section of the file;

		1 byte: calendar hash algorithm; the 1-byte hash algorithm code (appendix Hash Functions) for the hash function used by all calendar nodes in this file (they all must use the same algorithm);

		1 byte: flags; must be 0x01;

		14 bytes: reserved for future; all bytes must be 0x00;

		1 byte: CRC8 checksum of all preceding bytes in the header record; this is intended as a short-term protection against accidental errors while the file is being created; checking this may be omitted as the checksum record at the end of the file gives much stronger protection.



The root node section spans the space from the end of the header to the beginning of the calendar node section. It consists of a sequence of root node records followed by a 1-byte CRC8 checksum of all preceding bytes in the section. Each root node record consists of 4 fields:

		4-byte integer: record length; the number of bytes to follow in this record (excluding the length field itself);

		8-byte integer: record index; the POSIX time value for the last calendar node in the complete binary tree whose root this node is;

		1 byte: the 1-byte hash algorithm code for the hash function used in this node;

		variable-length sequence: the hash value in this node (the length is determined by the hash function used; it may also be computed by subtracting 9 from the value of the record length field).



Note that the concatenation of the two last fields in each record yields the DataImprint value for the corresponding node.

The calendar node section spans the space from the end of the root node section to almost the end of the file; it is followed only by a checksum record that has the same size and format as a calendar node record. It consists of a sequence of calendar node records (and no section checksum). Each calendar node record consists of 3 fields:

		4-byte integer: record index offset; this value is to be added to the first calendar record index field from the file header to obtain the POSIX time value for this node;

		variable-length sequence: the hash value in this node (the length is determined by the hash function used which is specified by the calendar hash algorithm field in the file header; it may also be obtained by subtracting 5 from the calendar record length field in the file header);

		1 byte: CRC8 checksum of all preceding bytes in the record.



Again, note that the concatenation of the calendar hash algorithm field from the file header and the hash value field from the record yields the DataImprint value for the corresponding node.

The last record in the file is the cryptographic checksum of the whole file:

		4-byte integer: fixed value 0xffffffff;

		variable-length sequence: the hash value computed by hashing all data preceding the checksum record in the file using the hash function specified in the calendar hash algorithm field in the file header (the length is the same as for the calendar node records);

		1 byte: CRC8 checksum of all preceding bytes in the record.



The calendar database files are named following the pattern

    hashdb-tttttttttttttttt-yyyy-mm-dd-hhmmss.bin

where the fields have the following meaning:

		filename prefix, always hashdb;

		POSIX time value for the first calendar node in the file; 16-digit lower-case hexadecimal number with leading zeroes preserved (but no 0x prefix);

		year, month, and day of the file creation time; month and day are 2-digit decimal numbers with the leading zeroes preserved;

		hour, minute, and second of the file creation time (in UTC); each is 2-digit decimal number with the leading zero preserved;

		filename suffix, always bin.
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1. Purpose

The purpose of this document is to explain how Scrive eSign measures time and provide a mathematical algorithm by which it is possible to calculate the probability of the error of the time stamps recorded by Scrive eSign.

2. Time measurement process

This section explains the NTP (Network Time Protocol) configurations of the systems involved with time measurement of Scrive eSign.

2.1 The hypervisor

Amazon, which Scrive eSign uses as hosting provider, use Xen or KVM depending on the generation of the virtual machine, for virtualisation. The default configuration is that all VM hosts are time synced using a clustered public pool of NTP servers. Scrive eSign does not use this mechanism.

2.2 Time synchronisation

Scrive eSign relies on NTP running on the virtual machine guests to get coordinated time from an NTP source. Scrive eSign does not use the time provided by the hypervisor hosts hosting the virtual machines, i.e. Amazon. This will help mitigate factors like load on the hypervisors or virtual machine guests affecting clock accuracy. This NTP synchronisation will override the clock synchronisation from the VM hosts’ clocks.

3. Configuration of hardware and services

This section describes the time/NTP and monitoring configuration of the application servers that run the Scrive eSign service.

3.1 Boot Time

The guest virtual machine behavior for the database server is as follows:

		On boot the virtual machine guest clock is set from the VM host

		ntp-date is run once from an init script

		ntpd is then run from another init script, which runs continuously



The behavior on the application server is the same with the exception of the ntpdate step which is not present on this system. It is worth noting that entries in procfs are not available for querying the configuration of the kernel with regards to Xen/clock configuration.

3.2 NTP Configuration

Logging that traces accuracy and time synchronisation is configured to use local NTP servers in the Scrive environment, which in turn acts as a proxy for the NTP server pool below that follows UTC(SP), i.e. official Swedish time:

		ntp1.sth.netnod.se

		ntp2.sth.netnod.se

		ntp1.gbg.netnod.se

		ntp2.gbg.netnod.se

		ntp1.mmo.netnod.se

		ntp2.mmo.netnod.se



3.3 Monitoring

Scrive eSign service has a monitoring system (Nagios) that monitors various aspects of the NTP statistics and keeps historic logs. It informs of problems with NTP server connectivity, jitter and offset, immediately regardless of what time of day it is.

3.4 Time scale

The NTP configuration together with the logging implies that we are following UTC(SP), and all timestamps are because of this traceable to this time scale.

4. Calculation of the probability of the clock error

This section describes how to calculate the probability of the clock error of the Scrive eSign timestamps.

4.1 Clock error samples

Once per hour Scrive eSign uses the NTP protocol to check the difference between the Scrive eSign server clock and UTC(SP). This check is performed directly against servers in the NTP server pool listed in Section 3.2. Each check results in one clock error sample (hereinafter “Clock Error Samples”), which is assumed to accurately reflect the actual clock error.

4.2 Clock error algorithm

The calculation of the probability of the clock error can be done by inserting the Clock Error Samples into the algorithm below. We assume that the samples follow a normal distribution.

		Let 

 be a set of the clock error samples (in seconds). Let 

, 

.

		Let 

 be the random variable representing the clock error with parameters estimated using data set 

.

		Let 

, 

 be the the empirical distribution function.

		Let 

 be the size of discretized value space, 

. Let 

 be the discretized value space, 

 be the set of data points representing empirical distribution function, 

 be the set of data points representing cumulative distribution function of the random variable estimating the clock error.

		Plot the data in 

 and 

 to assess the accuracy of the estimation.

		

 is the estimated probability that the clock error is smaller than 

 seconds.



4.3 Clock error samples and evidence of normal distribution

The last 1000 Clock Error Samples are inserted into this document in section 5. These Clock Error Samples can be used as input data to the algorithm in 4.2 to provide evidence of normal distribution and to calculate the probability of the clock error of the Scrive eSign time stamps. From the Clock Error Samples one can derive the parameters (mean and variance) for a normal distribution. One can also calculate the difference between this estimated distribution and the empirical data given by the Clock Error Samples themselves. You can see cumulative distribution functions (cdf) for the estimates and the empirical data and on top of that the difference between the empirical and estimated errors in the graph below. This graph also allow us to visually estimate the probability of a specific maximum error.
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4.4 Input parameters

Based on the Clock Error Samples in section 5 it is possible to calculate the variables that define the normal distribution (mean and standard deviation). Scrive eSign has automatically calculated these variables as per the below:

		mean: -0.38 ms

		standard deviation: 0.97 ms



4.5 Probability of the clock error

By using the algorithm and the Clock Error Samples Scrive eSign calculated the following probabilities of the clock error ‘e’:

		|e| < 2.5 ms: ≈98.417%

		|e| < 5 ms: ≈100.000%

		|e| < 10 ms: ≈100.000%



5. Clock Error Samples

The following are the clock error samples collected between 2022-03-16 21:28:08.504505 UTC and 2022-04-27 13:02:55.506959 UTC:

		Time collected		Clock offset

		2022-03-16 21:28:08.504505		1.2 ms

		2022-03-16 22:28:10.168175		0.6 ms

		2022-03-16 23:28:11.90756		1.1 ms

		2022-03-17 00:28:13.919212		-0.5 ms

		2022-03-17 01:28:15.586904		-1.1 ms

		2022-03-17 02:28:17.229574		-0.3 ms

		2022-03-17 03:28:20.094087		0.1 ms

		2022-03-17 04:28:23.90247		0.4 ms

		2022-03-17 05:28:25.820434		0.3 ms

		2022-03-17 06:28:27.451385		0.2 ms

		2022-03-17 07:28:29.701502		-1.8 ms

		2022-03-17 08:28:31.292587		-0.6 ms

		2022-03-17 09:28:33.888917		-0.2 ms

		2022-03-17 10:28:35.659539		-0.3 ms

		2022-03-17 11:28:38.343725		-0.7 ms

		2022-03-17 12:28:40.17991		-0.1 ms

		2022-03-17 13:28:42.075286		-0.8 ms

		2022-03-17 14:28:44.021222		-1.5 ms

		2022-03-17 15:28:45.91557		-0.9 ms

		2022-03-17 16:28:48.420788		-0.7 ms

		2022-03-17 17:28:50.44263		0.0 ms

		2022-03-17 18:28:52.145083		0.2 ms

		2022-03-17 19:28:53.872044		0.6 ms

		2022-03-17 20:28:55.396439		-2.3 ms

		2022-03-17 21:28:56.934493		-2.3 ms

		2022-03-17 22:28:58.962089		-4.5 ms

		2022-03-17 23:29:00.660078		0.8 ms

		2022-03-18 00:29:02.458953		1.0 ms

		2022-03-18 01:29:04.390072		0.4 ms

		2022-03-18 02:29:06.302648		-0.4 ms

		2022-03-18 03:29:09.051189		0.5 ms

		2022-03-18 04:29:12.165359		-0.2 ms

		2022-03-18 05:29:13.832333		-0.8 ms

		2022-03-18 06:29:16.713		-1.3 ms

		2022-03-18 07:29:18.782599		-1.0 ms

		2022-03-18 08:29:20.751738		0.8 ms

		2022-03-18 09:29:23.030461		-0.3 ms

		2022-03-18 10:29:25.010747		0.3 ms

		2022-03-18 11:29:26.56446		-0.8 ms

		2022-03-18 12:29:28.274174		-0.8 ms

		2022-03-18 13:29:30.56446		-1.0 ms

		2022-03-18 14:29:32.652604		0.4 ms

		2022-03-18 15:29:34.4044		-0.2 ms

		2022-03-18 16:29:36.203977		0.8 ms

		2022-03-18 17:29:38.169535		0.8 ms

		2022-03-18 18:29:40.082592		-0.8 ms

		2022-03-18 19:29:42.404344		-1.0 ms

		2022-03-18 20:29:44.435831		-1.6 ms

		2022-03-18 21:29:46.312437		-1.5 ms

		2022-03-18 22:29:47.734355		-1.5 ms

		2022-03-18 23:29:49.518623		-0.1 ms

		2022-03-19 00:29:51.526433		-1.0 ms

		2022-03-19 01:29:53.189096		-0.4 ms

		2022-03-19 02:29:55.101576		0.7 ms

		2022-03-19 03:29:57.152388		0.5 ms

		2022-03-19 04:30:00.604853		-0.6 ms

		2022-03-19 05:30:02.289185		-0.3 ms

		2022-03-19 06:30:05.130755		-0.9 ms

		2022-03-19 07:30:07.210904		0.3 ms

		2022-03-19 08:30:10.430459		-0.2 ms

		2022-03-19 09:30:12.359613		-0.3 ms

		2022-03-19 10:30:13.900433		0.2 ms

		2022-03-19 11:30:15.82902		-0.1 ms

		2022-03-19 12:30:17.55467		0.0 ms

		2022-03-19 13:30:20.391069		0.1 ms

		2022-03-19 14:30:22.086103		0.4 ms

		2022-03-19 15:30:24.9263		0.2 ms

		2022-03-19 16:30:27.58767		-0.6 ms

		2022-03-19 17:30:29.682837		-0.4 ms

		2022-03-19 18:30:31.576186		-0.5 ms

		2022-03-19 19:30:33.587235		0.1 ms

		2022-03-19 20:30:35.4829		-0.4 ms

		2022-03-19 21:30:37.116906		-0.2 ms

		2022-03-19 22:30:38.693735		-0.8 ms

		2022-03-19 23:30:40.336087		-0.8 ms

		2022-03-20 00:30:41.998095		-1.4 ms

		2022-03-20 01:30:44.248012		-1.4 ms

		2022-03-20 02:30:45.8979		-1.8 ms

		2022-03-20 03:30:47.807036		-0.9 ms

		2022-03-20 04:30:49.551798		0.2 ms

		2022-03-20 05:30:52.063141		-0.3 ms

		2022-03-20 06:30:53.751568		-1.5 ms

		2022-03-20 07:30:55.500786		-0.8 ms

		2022-03-20 08:30:57.626545		-1.2 ms

		2022-03-20 09:31:00.001549		-0.9 ms

		2022-03-20 10:31:02.951158		0.1 ms

		2022-03-20 11:31:04.665758		-2.0 ms

		2022-03-20 12:31:06.737464		-0.4 ms

		2022-03-20 13:31:08.87114		0.5 ms

		2022-03-20 14:31:10.519675		0.3 ms

		2022-03-20 15:31:11.934808		0.5 ms

		2022-03-20 16:31:14.087066		0.2 ms

		2022-03-20 17:31:16.113963		-0.2 ms

		2022-03-20 18:31:18.411841		-0.4 ms

		2022-03-20 19:31:20.203768		-1.1 ms

		2022-03-20 20:31:22.417311		-0.7 ms

		2022-03-20 21:31:23.874541		-1.5 ms

		2022-03-20 22:31:25.952889		-0.3 ms

		2022-03-20 23:31:28.306714		0.6 ms

		2022-03-21 00:31:30.141411		-0.8 ms

		2022-03-21 01:31:31.950374		-0.7 ms

		2022-03-21 02:31:34.37946		-0.1 ms

		2022-03-21 03:31:37.586082		0.9 ms

		2022-03-21 04:31:40.647094		1.3 ms

		2022-03-21 05:31:42.865299		-1.0 ms

		2022-03-21 06:31:44.96817		-0.6 ms

		2022-03-21 07:31:46.3982		-0.5 ms

		2022-03-21 08:31:48.172812		-1.0 ms

		2022-03-21 09:31:50.277292		-0.4 ms

		2022-03-21 10:31:52.518255		-0.7 ms

		2022-03-21 11:31:55.202362		-1.4 ms

		2022-03-21 12:31:57.094057		0.2 ms

		2022-03-21 13:31:59.512172		0.2 ms

		2022-03-21 14:32:02.022491		0.4 ms

		2022-03-21 15:32:05.44568		1.2 ms

		2022-03-21 16:32:07.446776		0.6 ms

		2022-03-21 17:32:08.978646		-0.4 ms

		2022-03-21 18:32:11.037232		-1.3 ms

		2022-03-21 19:32:12.886753		-1.4 ms

		2022-03-21 20:32:14.619358		-1.3 ms

		2022-03-21 21:32:16.164588		-0.6 ms

		2022-03-21 22:32:18.889753		-0.9 ms

		2022-03-21 23:32:21.006334		-2.1 ms

		2022-03-22 00:32:23.248767		-1.2 ms

		2022-03-22 01:32:24.978165		-2.8 ms

		2022-03-22 02:32:26.673942		-3.7 ms

		2022-03-22 03:32:28.671039		-2.4 ms

		2022-03-22 04:32:32.770599		-0.9 ms

		2022-03-22 05:32:34.84661		0.2 ms

		2022-03-22 06:32:36.748108		0.7 ms

		2022-03-22 07:32:39.323918		1.5 ms

		2022-03-22 08:32:42.134887		1.2 ms

		2022-03-22 09:32:44.062816		0.5 ms

		2022-03-22 10:32:45.896109		-0.1 ms

		2022-03-22 11:32:47.717742		0.8 ms

		2022-03-22 12:32:49.933826		0.5 ms

		2022-03-22 13:32:52.416371		0.5 ms

		2022-03-22 14:32:54.940606		0.4 ms

		2022-03-22 15:32:56.906151		-1.0 ms

		2022-03-22 16:33:00.160273		-0.2 ms

		2022-03-22 17:33:02.229061		0.2 ms

		2022-03-22 18:33:04.064364		0.3 ms

		2022-03-22 19:33:05.608244		-0.8 ms

		2022-03-22 20:33:07.674234		-2.1 ms

		2022-03-22 21:33:10.083191		-1.4 ms

		2022-03-22 22:33:11.691627		-1.9 ms

		2022-03-22 23:33:13.576301		-1.7 ms

		2022-03-23 00:33:15.293887		-2.0 ms

		2022-03-23 01:33:17.194264		-2.4 ms

		2022-03-23 02:33:19.305041		-1.0 ms

		2022-03-23 03:33:22.438841		-0.2 ms

		2022-03-23 04:33:25.525963		-1.2 ms

		2022-03-23 05:33:27.547784		-0.6 ms

		2022-03-23 06:33:29.658434		0.1 ms

		2022-03-23 07:33:31.774601		-0.6 ms

		2022-03-23 08:33:33.440581		-0.3 ms

		2022-03-23 09:33:35.502676		0.0 ms

		2022-03-23 10:33:38.1579		0.6 ms

		2022-03-23 11:33:40.341083		-0.4 ms

		2022-03-23 12:33:42.251622		2.1 ms

		2022-03-23 13:33:44.608401		-0.7 ms

		2022-03-23 14:33:46.357517		-3.3 ms

		2022-03-23 15:33:48.349731		-1.4 ms

		2022-03-23 16:33:50.409632		-2.0 ms

		2022-03-23 17:33:52.340757		-1.0 ms

		2022-03-23 18:33:54.557112		-0.6 ms

		2022-03-23 19:33:56.296546		0.0 ms

		2022-03-23 20:33:58.06121		0.3 ms

		2022-03-23 21:34:00.116584		-0.9 ms

		2022-03-23 22:34:02.439623		-0.3 ms

		2022-03-23 23:34:04.815009		-0.1 ms

		2022-03-24 00:34:06.7451		-1.5 ms

		2022-03-24 01:34:08.877426		-0.8 ms

		2022-03-24 02:34:10.531973		-2.0 ms

		2022-03-24 03:34:13.068333		1.6 ms

		2022-03-24 04:34:16.447046		-0.3 ms

		2022-03-24 05:34:18.28059		0.5 ms

		2022-03-24 06:34:20.988286		0.0 ms

		2022-03-24 07:34:23.504099		-1.5 ms

		2022-03-24 08:34:25.530115		-1.3 ms

		2022-03-24 09:34:27.142787		-0.3 ms

		2022-03-24 10:34:28.745374		0.8 ms

		2022-03-24 11:34:30.450499		0.2 ms

		2022-03-24 12:34:32.092633		-1.6 ms

		2022-03-24 13:34:33.839332		0.4 ms

		2022-03-24 14:34:35.610808		-0.8 ms

		2022-03-24 15:34:37.948776		1.0 ms

		2022-03-24 16:34:39.56658		1.2 ms

		2022-03-24 17:34:41.27059		1.1 ms

		2022-03-24 18:34:43.839678		1.0 ms

		2022-03-24 19:34:46.152313		-0.3 ms

		2022-03-24 20:34:48.455337		0.1 ms

		2022-03-24 21:34:50.365965		-0.2 ms

		2022-03-24 22:34:52.496142		-1.4 ms

		2022-03-24 23:34:54.871219		-2.4 ms

		2022-03-25 00:34:56.66436		-1.6 ms

		2022-03-25 01:34:58.164685		-0.1 ms

		2022-03-25 02:35:00.57583		-0.3 ms

		2022-03-25 03:35:02.580858		0.7 ms

		2022-03-25 04:35:05.345793		0.4 ms

		2022-03-25 05:35:07.031759		0.6 ms

		2022-03-25 06:35:09.002286		-7.1 ms

		2022-03-25 07:35:11.034931		-0.5 ms

		2022-03-25 08:35:12.806862		-0.6 ms

		2022-03-25 09:35:15.18821		1.0 ms

		2022-03-25 10:35:17.483548		2.2 ms

		2022-03-25 11:35:19.260665		0.7 ms

		2022-03-25 12:35:20.756608		-0.1 ms

		2022-03-25 13:35:23.274398		-2.0 ms

		2022-03-25 14:35:25.548621		-0.4 ms

		2022-03-25 15:35:28.191665		0.0 ms

		2022-03-25 16:35:30.047502		0.4 ms

		2022-03-25 17:35:32.231078		-0.3 ms

		2022-03-25 18:35:34.136065		0.4 ms

		2022-03-25 19:35:35.754895		-0.9 ms

		2022-03-25 20:35:37.854771		-1.3 ms

		2022-03-25 21:35:39.527744		-1.6 ms

		2022-03-25 22:35:42.115735		-3.1 ms

		2022-03-25 23:35:43.953118		-1.1 ms

		2022-03-26 00:35:45.774986		-1.3 ms

		2022-03-26 01:35:47.356099		-1.0 ms

		2022-03-26 02:35:49.123562		0.7 ms

		2022-03-26 03:35:52.226291		1.2 ms

		2022-03-26 04:35:54.88098		0.6 ms

		2022-03-26 05:35:56.583521		0.1 ms

		2022-03-26 06:35:58.743159		0.2 ms

		2022-03-26 07:36:00.738036		4.3 ms

		2022-03-26 08:36:02.847745		3.9 ms

		2022-03-26 09:36:05.116987		-2.6 ms

		2022-03-26 10:36:06.947294		-1.5 ms

		2022-03-26 11:36:08.705078		-1.2 ms

		2022-03-26 12:36:10.670317		0.7 ms

		2022-03-26 13:36:13.571687		0.4 ms

		2022-03-26 14:36:15.471824		1.3 ms

		2022-03-26 15:36:17.460537		-0.3 ms

		2022-03-26 16:36:19.000488		-0.8 ms

		2022-03-26 17:36:20.803024		-1.3 ms

		2022-03-26 18:36:22.798523		-1.6 ms

		2022-03-26 19:36:24.981935		-1.2 ms

		2022-03-26 20:36:27.234206		1.0 ms

		2022-03-26 21:36:29.477251		0.1 ms

		2022-03-26 22:36:32.598553		-1.3 ms

		2022-03-26 23:36:35.048278		-2.4 ms

		2022-03-27 00:36:37.266638		-1.2 ms

		2022-03-27 01:36:38.98641		-1.6 ms

		2022-03-27 02:36:40.84623		-1.2 ms

		2022-03-27 03:36:44.574818		-0.1 ms

		2022-03-27 04:36:48.310265		-1.9 ms

		2022-03-27 05:36:50.500943		-1.4 ms

		2022-03-27 06:36:52.837885		0.8 ms

		2022-03-27 07:36:54.903803		1.1 ms

		2022-03-27 08:36:56.677384		0.5 ms

		2022-03-27 09:36:58.265146		0.9 ms

		2022-03-27 10:37:00.205268		0.1 ms

		2022-03-27 11:37:01.891268		-0.2 ms

		2022-03-27 12:37:03.643354		-0.3 ms

		2022-03-27 13:37:06.113303		0.2 ms

		2022-03-27 14:37:08.665872		0.0 ms

		2022-03-27 15:37:11.258752		0.1 ms

		2022-03-27 16:37:13.647523		-0.5 ms

		2022-03-27 17:37:15.763672		0.3 ms

		2022-03-27 18:37:17.646283		-0.3 ms

		2022-03-27 19:37:19.250065		0.2 ms

		2022-03-27 20:37:21.231998		-0.6 ms

		2022-03-27 21:37:22.826408		-0.5 ms

		2022-03-27 22:37:24.730013		-0.9 ms

		2022-03-27 23:37:26.694943		-0.8 ms

		2022-03-28 00:37:28.718007		-0.7 ms

		2022-03-28 01:37:30.807551		-1.6 ms

		2022-03-28 02:37:32.733644		-1.4 ms

		2022-03-28 03:37:35.093501		1.3 ms

		2022-03-28 04:37:36.914763		0.0 ms

		2022-03-28 05:37:39.15033		-0.2 ms

		2022-03-28 06:37:41.332647		1.0 ms

		2022-03-28 07:37:43.878937		-0.8 ms

		2022-03-28 08:37:46.33391		0.8 ms

		2022-03-28 09:37:49.038063		-0.9 ms

		2022-03-28 10:37:50.767465		0.8 ms

		2022-03-28 11:37:53.686191		0.8 ms

		2022-03-28 12:37:56.005066		4.6 ms

		2022-03-28 13:37:58.64379		0.6 ms

		2022-03-28 14:38:00.463119		4.9 ms

		2022-03-28 15:38:02.726812		-2.6 ms

		2022-03-28 16:38:04.976005		2.5 ms

		2022-03-28 17:38:06.658452		-2.4 ms

		2022-03-28 18:38:09.264357		0.9 ms

		2022-03-28 19:38:11.464465		-3.9 ms

		2022-03-28 20:38:13.183247		-4.9 ms

		2022-03-28 21:38:14.918742		-4.2 ms

		2022-03-28 22:38:16.559708		-4.1 ms

		2022-03-28 23:38:18.29636		-4.0 ms

		2022-03-29 00:38:19.953278		-0.9 ms

		2022-03-29 01:38:21.620554		-1.8 ms

		2022-03-29 02:38:23.555722		2.1 ms

		2022-03-29 03:38:27.389462		-0.2 ms

		2022-03-29 04:38:29.750422		1.4 ms

		2022-03-29 05:38:32.512184		0.5 ms

		2022-03-29 06:38:34.290721		0.3 ms

		2022-03-29 07:38:37.038287		0.0 ms

		2022-03-29 08:38:38.889036		0.1 ms

		2022-03-29 09:38:40.753649		-0.8 ms

		2022-03-29 10:38:42.578386		-1.9 ms

		2022-03-29 11:38:44.60939		-0.9 ms

		2022-03-29 12:38:47.057045		-1.9 ms

		2022-03-29 13:38:49.809741		-0.6 ms

		2022-03-29 14:38:51.963258		0.0 ms

		2022-03-29 15:38:53.837277		1.4 ms

		2022-03-29 16:38:55.406612		0.2 ms

		2022-03-29 17:38:57.810529		0.2 ms

		2022-03-29 18:38:59.754375		-1.1 ms

		2022-03-29 19:39:01.394809		-0.4 ms

		2022-03-29 20:39:03.84067		-0.2 ms

		2022-03-29 21:39:06.641477		-0.4 ms

		2022-03-29 22:39:08.736252		-1.6 ms

		2022-03-29 23:39:10.674466		-1.2 ms

		2022-03-30 00:39:13.009539		-1.7 ms

		2022-03-30 01:39:15.753806		-0.6 ms

		2022-03-30 02:39:17.797395		1.2 ms

		2022-03-30 03:39:20.827168		0.6 ms

		2022-03-30 04:39:24.182674		1.0 ms

		2022-03-30 05:39:26.133749		1.2 ms

		2022-03-30 06:39:28.003069		0.0 ms

		2022-03-30 07:39:29.831402		0.7 ms

		2022-03-30 08:39:31.705726		0.4 ms

		2022-03-30 09:39:33.89363		-1.2 ms

		2022-03-30 10:39:35.614543		0.0 ms

		2022-03-30 11:39:38.392249		-0.8 ms

		2022-03-30 12:39:40.421214		-2.3 ms

		2022-03-30 13:39:42.346469		-0.8 ms

		2022-03-30 14:39:44.656815		-2.1 ms

		2022-03-30 15:39:46.888656		0.1 ms

		2022-03-30 16:39:48.67442		-0.2 ms

		2022-03-30 17:39:50.957392		-0.1 ms

		2022-03-30 18:39:53.166875		0.9 ms

		2022-03-30 19:39:54.875162		-0.5 ms

		2022-03-30 20:39:56.418647		0.0 ms

		2022-03-30 21:39:59.733408		-1.1 ms

		2022-03-30 22:40:02.045794		-2.0 ms

		2022-03-30 23:40:04.679975		-0.3 ms

		2022-03-31 00:40:06.258204		-0.5 ms

		2022-03-31 01:40:07.978249		-1.2 ms

		2022-03-31 02:40:10.104167		0.0 ms

		2022-03-31 03:40:12.815035		-0.2 ms

		2022-03-31 04:40:14.451681		-0.6 ms

		2022-03-31 05:40:16.02802		-1.0 ms

		2022-03-31 06:40:18.208073		-0.4 ms

		2022-03-31 07:40:20.331173		-0.6 ms

		2022-03-31 08:40:23.316881		-0.9 ms

		2022-03-31 09:40:25.733107		-1.4 ms

		2022-03-31 10:40:27.977527		-2.1 ms

		2022-03-31 11:40:30.144008		-1.0 ms

		2022-03-31 12:40:32.091743		0.0 ms

		2022-03-31 13:40:34.233021		-0.8 ms

		2022-03-31 14:40:36.434107		-0.8 ms

		2022-03-31 15:40:38.115348		1.1 ms

		2022-03-31 16:40:40.170496		0.3 ms

		2022-03-31 17:40:42.025933		0.0 ms

		2022-03-31 18:40:43.867011		0.2 ms

		2022-03-31 19:40:45.623816		-0.4 ms

		2022-03-31 20:40:47.483132		-0.3 ms

		2022-03-31 21:40:49.103545		-1.5 ms

		2022-03-31 22:40:51.248592		-0.3 ms

		2022-03-31 23:40:53.771688		-0.9 ms

		2022-04-01 00:40:55.320771		-1.1 ms

		2022-04-01 01:40:57.395566		-0.7 ms

		2022-04-01 02:41:00.966485		-0.4 ms

		2022-04-01 03:41:05.100865		1.0 ms

		2022-04-01 04:41:06.634054		-1.6 ms

		2022-04-01 05:41:08.682281		-0.8 ms

		2022-04-01 06:41:10.637382		-0.7 ms

		2022-04-01 07:41:12.161909		-0.4 ms

		2022-04-01 08:41:13.74219		-1.5 ms

		2022-04-01 09:41:16.005154		-1.4 ms

		2022-04-01 10:41:18.098255		-0.1 ms

		2022-04-01 11:41:20.9818		-0.3 ms

		2022-04-01 12:41:23.249427		-0.2 ms

		2022-04-01 13:41:24.814838		-1.1 ms

		2022-04-01 14:41:27.076393		0.0 ms

		2022-04-01 15:41:28.845008		0.4 ms

		2022-04-01 16:41:30.53529		0.9 ms

		2022-04-01 17:41:32.145986		-0.5 ms

		2022-04-01 18:41:34.048426		-0.3 ms

		2022-04-01 19:41:35.798824		-0.3 ms

		2022-04-01 20:41:37.469861		0.6 ms

		2022-04-01 21:41:40.394371		-0.2 ms

		2022-04-01 22:41:41.993342		-0.6 ms

		2022-04-01 23:41:44.05602		-0.8 ms

		2022-04-02 00:41:45.552532		-0.5 ms

		2022-04-02 01:41:48.263625		-0.7 ms

		2022-04-02 02:41:51.640411		-1.6 ms

		2022-04-02 03:41:55.007314		0.4 ms

		2022-04-02 04:41:57.275549		-0.3 ms

		2022-04-02 05:41:58.848501		-0.9 ms

		2022-04-02 06:42:00.560694		-1.5 ms

		2022-04-02 07:42:02.556		-0.6 ms

		2022-04-02 08:42:04.503115		0.0 ms

		2022-04-02 09:42:06.939124		-0.1 ms

		2022-04-02 10:42:09.371112		0.7 ms

		2022-04-02 11:42:12.005299		1.3 ms

		2022-04-02 12:42:13.811831		-0.1 ms

		2022-04-02 13:42:15.566373		0.6 ms

		2022-04-02 14:42:17.551481		-1.1 ms

		2022-04-02 15:42:19.821758		-0.4 ms

		2022-04-02 16:42:21.349256		-0.9 ms

		2022-04-02 17:42:23.228768		-1.1 ms

		2022-04-02 18:42:24.783141		0.2 ms

		2022-04-02 19:42:26.672965		-0.7 ms

		2022-04-02 20:42:28.652352		-0.2 ms

		2022-04-02 21:42:31.288072		1.8 ms

		2022-04-02 22:42:32.977478		-1.0 ms

		2022-04-02 23:42:35.688818		-0.3 ms

		2022-04-03 00:42:37.292551		-0.8 ms

		2022-04-03 01:42:39.315373		-1.1 ms

		2022-04-03 02:42:41.655712		-2.1 ms

		2022-04-03 03:42:45.24652		-0.4 ms

		2022-04-03 04:42:47.564609		-0.8 ms

		2022-04-03 05:42:49.648543		-0.2 ms

		2022-04-03 06:42:51.609202		-0.4 ms

		2022-04-03 07:42:54.388151		-0.2 ms

		2022-04-03 08:42:56.487748		0.0 ms

		2022-04-03 09:42:59.15054		-0.2 ms

		2022-04-03 10:43:00.822932		1.3 ms

		2022-04-03 11:43:03.711653		0.2 ms

		2022-04-03 12:43:05.460912		0.3 ms

		2022-04-03 13:43:06.98928		0.9 ms

		2022-04-03 14:43:09.390902		-0.3 ms

		2022-04-03 15:43:11.334347		-0.6 ms

		2022-04-03 16:43:13.742126		-0.5 ms

		2022-04-03 17:43:15.638798		-1.4 ms

		2022-04-03 18:43:17.668792		-1.2 ms

		2022-04-03 19:43:19.255887		-1.3 ms

		2022-04-03 20:43:21.012493		0.6 ms

		2022-04-03 21:43:23.604079		0.2 ms

		2022-04-03 22:43:25.298069		1.1 ms

		2022-04-03 23:43:27.710391		0.2 ms

		2022-04-04 00:43:29.213607		0.1 ms

		2022-04-04 01:43:30.654799		1.1 ms

		2022-04-04 02:43:33.655117		0.2 ms

		2022-04-04 03:43:36.904402		-0.5 ms

		2022-04-04 04:43:39.118553		-0.1 ms

		2022-04-04 05:43:40.868925		-1.1 ms

		2022-04-04 06:43:42.458606		-0.8 ms

		2022-04-04 07:43:44.850558		-0.9 ms

		2022-04-04 08:43:47.570079		-0.7 ms

		2022-04-04 09:43:49.631853		-0.4 ms

		2022-04-04 10:43:52.149476		-1.7 ms

		2022-04-04 11:43:54.311042		-0.8 ms

		2022-04-04 12:43:57.522571		-3.9 ms

		2022-04-04 13:44:00.254208		0.9 ms

		2022-04-04 14:44:02.257313		1.3 ms

		2022-04-04 15:44:05.060121		-0.6 ms

		2022-04-04 16:44:07.2513		1.1 ms

		2022-04-04 17:44:09.087979		-0.4 ms

		2022-04-04 18:44:10.670989		-0.2 ms

		2022-04-04 19:44:12.24764		-0.2 ms

		2022-04-04 20:44:14.358386		-0.8 ms

		2022-04-04 21:44:16.925494		-1.0 ms

		2022-04-04 22:44:18.589945		-0.9 ms

		2022-04-04 23:44:21.083561		-1.4 ms

		2022-04-05 00:44:22.877853		-1.4 ms

		2022-04-05 01:44:25.007295		-0.8 ms

		2022-04-05 02:44:26.662861		-0.3 ms

		2022-04-05 03:44:28.884803		1.1 ms

		2022-04-05 04:44:30.513538		0.3 ms

		2022-04-05 05:44:32.166145		-0.9 ms

		2022-04-05 06:44:34.570411		0.4 ms

		2022-04-05 07:44:36.516956		-1.9 ms

		2022-04-05 08:44:38.65697		-0.5 ms

		2022-04-05 09:44:40.484912		0.8 ms

		2022-04-05 10:44:42.667151		0.0 ms

		2022-04-05 11:44:44.631095		-0.3 ms

		2022-04-05 12:44:46.483638		-3.6 ms

		2022-04-05 13:44:48.538066		-1.4 ms

		2022-04-05 14:44:50.800945		-0.2 ms

		2022-04-05 15:44:52.672265		1.0 ms

		2022-04-05 16:44:54.256563		-0.8 ms

		2022-04-05 17:44:56.301993		-0.5 ms

		2022-04-05 18:44:58.827077		-0.4 ms

		2022-04-05 19:45:01.020346		0.7 ms

		2022-04-05 20:45:02.589886		1.6 ms

		2022-04-05 21:45:04.441458		0.9 ms

		2022-04-05 22:45:06.091833		1.1 ms

		2022-04-05 23:45:09.051454		0.8 ms

		2022-04-06 00:45:10.907508		-1.0 ms

		2022-04-06 01:45:13.173653		0.8 ms

		2022-04-06 02:45:16.070416		-0.8 ms

		2022-04-06 03:45:19.315158		-0.9 ms

		2022-04-06 04:45:20.967377		-0.6 ms

		2022-04-06 05:45:23.253542		-0.4 ms

		2022-04-06 06:45:25.20938		1.0 ms

		2022-04-06 07:45:26.950058		-0.2 ms

		2022-04-06 08:45:29.619487		-0.7 ms

		2022-04-06 09:45:31.390288		-1.4 ms

		2022-04-06 10:45:33.615148		-0.2 ms

		2022-04-06 11:45:35.222393		-1.3 ms

		2022-04-06 12:45:38.395779		-1.3 ms

		2022-04-06 13:45:40.31653		-1.1 ms

		2022-04-06 14:45:42.335893		-0.2 ms

		2022-04-06 15:45:44.287632		-3.4 ms

		2022-04-06 16:45:46.353945		-0.3 ms

		2022-04-06 17:45:49.313882		-1.1 ms

		2022-04-06 18:45:51.117387		-0.9 ms

		2022-04-06 19:45:52.807729		-0.1 ms

		2022-04-06 20:45:54.456376		-0.2 ms

		2022-04-06 21:45:56.300308		-0.2 ms

		2022-04-06 22:45:58.48043		-0.2 ms

		2022-04-06 23:46:00.445655		0.4 ms

		2022-04-07 00:46:02.371032		0.2 ms

		2022-04-07 01:46:04.272942		-1.1 ms

		2022-04-07 02:46:06.798298		-0.4 ms

		2022-04-07 03:46:08.607371		0.5 ms

		2022-04-07 04:46:10.592553		0.0 ms

		2022-04-07 05:46:13.351571		0.2 ms

		2022-04-07 06:46:15.12906		0.4 ms

		2022-04-07 07:46:16.80145		-0.9 ms

		2022-04-07 08:46:19.52413		-0.2 ms

		2022-04-07 09:46:22.352603		-3.4 ms

		2022-04-07 10:46:25.693492		-0.9 ms

		2022-04-07 11:46:27.983932		-1.1 ms

		2022-04-07 12:46:30.157998		-0.1 ms

		2022-04-07 13:46:31.777065		0.5 ms

		2022-04-07 14:46:33.525661		-1.8 ms

		2022-04-07 15:46:35.354688		0.1 ms

		2022-04-07 16:46:37.207223		-1.2 ms

		2022-04-07 17:46:39.0406		-0.7 ms

		2022-04-07 18:46:40.735293		-0.7 ms

		2022-04-07 19:46:42.895626		0.4 ms

		2022-04-07 20:46:44.637283		0.3 ms

		2022-04-07 21:46:47.056612		4.2 ms

		2022-04-07 22:46:48.564208		4.2 ms

		2022-04-07 23:46:50.784346		0.3 ms

		2022-04-08 00:46:52.458828		1.0 ms

		2022-04-08 01:46:53.931162		-5.1 ms

		2022-04-08 02:46:55.532625		-4.7 ms

		2022-04-08 03:46:57.718856		-2.2 ms

		2022-04-08 04:46:59.289379		0.1 ms

		2022-04-08 05:47:01.154437		1.5 ms

		2022-04-08 06:47:02.69268		0.8 ms

		2022-04-08 07:47:04.291274		0.6 ms

		2022-04-08 08:47:06.256398		-1.5 ms

		2022-04-08 09:47:08.090632		-0.2 ms

		2022-04-08 10:47:09.871753		0.2 ms

		2022-04-08 11:47:11.620066		0.1 ms

		2022-04-08 12:47:13.591602		-0.2 ms

		2022-04-08 13:47:15.574848		-0.8 ms

		2022-04-08 14:47:18.306955		-0.6 ms

		2022-04-08 15:47:20.228918		-0.5 ms

		2022-04-08 16:47:22.422757		-0.9 ms

		2022-04-08 17:47:24.649407		-0.2 ms

		2022-04-08 18:47:26.429403		-0.5 ms

		2022-04-08 19:47:28.345001		-0.4 ms

		2022-04-08 20:47:31.397633		-2.3 ms

		2022-04-08 21:47:33.732982		-2.4 ms

		2022-04-08 22:47:35.916315		-0.5 ms

		2022-04-08 23:47:37.985858		-1.5 ms

		2022-04-09 00:47:39.442766		-0.4 ms

		2022-04-09 01:47:40.911589		0.3 ms

		2022-04-09 02:47:44.426791		1.3 ms

		2022-04-09 03:47:47.678386		-0.1 ms

		2022-04-09 04:47:49.274471		-0.6 ms

		2022-04-09 05:47:51.138417		-0.5 ms

		2022-04-09 06:47:52.770627		0.7 ms

		2022-04-09 07:47:54.612772		0.2 ms

		2022-04-09 08:47:56.509633		-0.2 ms

		2022-04-09 09:47:59.117849		-0.9 ms

		2022-04-09 10:48:02.106934		-0.8 ms

		2022-04-09 11:48:03.948525		-2.4 ms

		2022-04-09 12:48:05.643252		-1.1 ms

		2022-04-09 13:48:07.359085		0.1 ms

		2022-04-09 14:48:09.444821		0.2 ms

		2022-04-09 15:48:11.325358		-0.8 ms

		2022-04-09 16:48:13.896059		-0.1 ms

		2022-04-09 17:48:15.709002		-1.5 ms

		2022-04-09 18:48:17.861847		-0.4 ms

		2022-04-09 19:48:21.296539		-1.4 ms

		2022-04-09 20:48:23.352876		-1.8 ms

		2022-04-09 21:48:25.564319		-0.4 ms

		2022-04-09 22:48:27.336916		0.1 ms

		2022-04-09 23:48:29.288552		0.9 ms

		2022-04-10 00:48:31.50019		1.3 ms

		2022-04-10 01:48:33.307946		-0.9 ms

		2022-04-10 02:48:36.214153		0.5 ms

		2022-04-10 03:48:39.287113		0.9 ms

		2022-04-10 04:48:40.988163		0.6 ms

		2022-04-10 05:48:43.841522		0.1 ms

		2022-04-10 06:48:46.034764		0.6 ms

		2022-04-10 07:48:48.356666		-2.4 ms

		2022-04-10 08:48:50.88123		-1.2 ms

		2022-04-10 09:48:52.612017		-3.3 ms

		2022-04-10 10:48:54.136623		-0.9 ms

		2022-04-10 11:48:55.786184		-1.1 ms

		2022-04-10 12:48:58.587549		-0.2 ms

		2022-04-10 13:49:00.226067		-1.0 ms

		2022-04-10 14:49:02.196004		-0.9 ms

		2022-04-10 15:49:04.446544		-1.0 ms

		2022-04-10 16:49:06.404645		-1.0 ms

		2022-04-10 17:49:08.168297		0.3 ms

		2022-04-10 18:49:10.080429		0.1 ms

		2022-04-10 19:49:11.69572		-0.1 ms

		2022-04-10 20:49:13.495848		0.2 ms

		2022-04-10 21:49:15.110034		-0.6 ms

		2022-04-10 22:49:16.674008		-0.4 ms

		2022-04-10 23:49:18.778796		0.2 ms

		2022-04-11 00:49:21.866229		-0.9 ms

		2022-04-11 01:49:23.447272		-0.4 ms

		2022-04-11 02:49:25.048093		-0.1 ms

		2022-04-11 03:49:28.178098		0.4 ms

		2022-04-11 04:49:32.026018		-1.0 ms

		2022-04-11 05:49:33.673521		-0.6 ms

		2022-04-11 06:49:36.210363		0.6 ms

		2022-04-11 07:49:38.174011		0.1 ms

		2022-04-11 08:49:40.750931		0.3 ms

		2022-04-11 09:49:42.912051		-2.3 ms

		2022-04-11 10:49:45.218791		-2.6 ms

		2022-04-11 11:49:47.599857		-0.9 ms

		2022-04-11 12:49:50.082125		1.6 ms

		2022-04-11 13:49:52.088146		0.5 ms

		2022-04-11 14:49:54.045555		1.1 ms

		2022-04-11 15:49:56.465566		-0.5 ms

		2022-04-11 16:49:59.112967		-0.2 ms

		2022-04-11 17:50:00.984461		0.8 ms

		2022-04-11 18:50:02.646753		0.4 ms

		2022-04-11 19:50:04.570255		1.1 ms

		2022-04-11 20:50:06.650078		-0.3 ms

		2022-04-11 21:50:08.641795		0.6 ms

		2022-04-11 22:50:10.800627		-1.2 ms

		2022-04-11 23:50:12.559225		-2.6 ms

		2022-04-12 00:50:14.212012		-1.4 ms

		2022-04-12 01:50:15.877455		-1.7 ms

		2022-04-12 02:50:18.054757		0.4 ms

		2022-04-12 03:50:19.604149		0.4 ms

		2022-04-12 04:50:23.156662		-1.4 ms

		2022-04-12 05:50:24.849157		-1.0 ms

		2022-04-12 06:50:26.428045		-0.4 ms

		2022-04-12 07:50:28.589548		0.7 ms

		2022-04-12 08:50:31.069106		0.7 ms

		2022-04-12 09:50:33.095499		0.0 ms

		2022-04-12 10:50:35.058198		0.2 ms

		2022-04-12 11:50:37.981642		-0.9 ms

		2022-04-12 12:50:40.323802		-0.8 ms

		2022-04-12 13:50:42.028056		-1.1 ms

		2022-04-12 14:50:43.806161		-0.9 ms

		2022-04-12 15:50:45.677961		0.6 ms

		2022-04-12 16:50:47.950145		0.3 ms

		2022-04-12 17:50:49.630867		-0.7 ms

		2022-04-12 18:50:51.558387		-0.6 ms

		2022-04-12 19:50:53.638192		-0.9 ms

		2022-04-12 20:50:55.102871		-0.6 ms

		2022-04-12 21:50:57.11353		-0.1 ms

		2022-04-12 22:50:59.029526		-1.8 ms

		2022-04-12 23:51:01.604952		-1.4 ms

		2022-04-13 00:51:03.423331		-1.9 ms

		2022-04-13 01:51:05.36846		-0.3 ms

		2022-04-13 02:51:06.957041		0.0 ms

		2022-04-13 03:51:11.532297		1.4 ms

		2022-04-13 04:51:14.943368		1.1 ms

		2022-04-13 05:51:16.492027		0.9 ms

		2022-04-13 06:51:19.651987		0.1 ms

		2022-04-13 07:51:21.826058		-0.1 ms

		2022-04-13 08:51:23.57681		-1.2 ms

		2022-04-13 09:51:25.140613		-2.0 ms

		2022-04-13 10:51:27.594725		-1.1 ms

		2022-04-13 11:51:29.26126		-1.6 ms

		2022-04-13 12:51:31.134721		0.2 ms

		2022-04-13 13:51:33.525211		-0.8 ms

		2022-04-13 14:51:38.631702		1.3 ms

		2022-04-13 15:51:40.705119		0.8 ms

		2022-04-13 16:51:42.27347		0.4 ms

		2022-04-13 17:51:44.35939		0.0 ms

		2022-04-13 18:51:46.05546		0.1 ms

		2022-04-13 19:51:47.960002		0.6 ms

		2022-04-13 20:51:49.98398		-0.2 ms

		2022-04-13 21:51:52.202478		-0.8 ms

		2022-04-13 22:51:53.879669		-0.6 ms

		2022-04-13 23:51:55.387609		-1.4 ms

		2022-04-14 00:51:57.502132		-0.8 ms

		2022-04-14 01:51:59.229789		0.1 ms

		2022-04-14 02:52:01.02548		-0.4 ms

		2022-04-14 03:52:03.662356		-0.4 ms

		2022-04-14 04:52:05.467383		-0.1 ms

		2022-04-14 05:52:07.21174		0.1 ms

		2022-04-14 06:52:09.421467		-0.1 ms

		2022-04-14 07:52:12.080282		0.4 ms

		2022-04-14 08:52:13.873798		-0.2 ms

		2022-04-14 09:52:15.899824		-1.2 ms

		2022-04-14 10:52:17.526963		-0.6 ms

		2022-04-14 11:52:19.17104		0.3 ms

		2022-04-14 12:52:20.901505		0.4 ms

		2022-04-14 13:52:22.577755		-0.9 ms

		2022-04-14 14:52:25.008486		0.5 ms

		2022-04-14 15:52:28.672071		1.3 ms

		2022-04-14 16:52:31.13447		0.3 ms

		2022-04-14 17:52:32.99773		-0.8 ms

		2022-04-14 18:52:34.801656		0.5 ms

		2022-04-14 19:52:36.299764		-0.3 ms

		2022-04-14 20:52:38.316245		-0.7 ms

		2022-04-14 21:52:39.997519		0.2 ms

		2022-04-14 22:52:41.557452		-0.5 ms

		2022-04-14 23:52:43.159082		0.0 ms

		2022-04-15 00:52:44.778546		0.3 ms

		2022-04-15 01:52:46.584169		-0.3 ms

		2022-04-15 02:52:48.234267		-0.7 ms

		2022-04-15 03:52:53.660878		-0.7 ms

		2022-04-15 04:52:57.449628		-1.3 ms

		2022-04-15 05:52:59.445948		-1.5 ms

		2022-04-15 06:53:01.610503		-0.9 ms

		2022-04-15 07:53:03.495891		-0.2 ms

		2022-04-15 08:53:05.519297		0.0 ms

		2022-04-15 09:53:07.120325		-0.3 ms

		2022-04-15 10:53:08.924216		0.1 ms

		2022-04-15 11:53:11.082486		-2.1 ms

		2022-04-15 12:53:12.88637		-1.0 ms

		2022-04-15 13:53:14.96266		-1.6 ms

		2022-04-15 14:53:17.21002		0.1 ms

		2022-04-15 15:53:18.939962		0.1 ms

		2022-04-15 16:53:20.545503		1.5 ms

		2022-04-15 17:53:22.248432		0.2 ms

		2022-04-15 18:53:23.932821		0.0 ms

		2022-04-15 19:53:25.462902		-0.7 ms

		2022-04-15 20:53:27.992897		-0.6 ms

		2022-04-15 21:53:29.684297		-0.8 ms

		2022-04-15 22:53:31.387274		-1.3 ms

		2022-04-15 23:53:33.411359		-0.6 ms

		2022-04-16 00:53:35.518062		-0.8 ms

		2022-04-16 01:53:37.114565		-1.8 ms

		2022-04-16 02:53:38.739483		-0.8 ms

		2022-04-16 03:53:42.075829		-1.3 ms

		2022-04-16 04:53:46.530984		-2.0 ms

		2022-04-16 05:53:48.971656		-1.2 ms

		2022-04-16 06:53:51.350584		-2.0 ms

		2022-04-16 07:53:53.891391		-1.1 ms

		2022-04-16 08:53:55.443512		-1.1 ms

		2022-04-16 09:53:58.345803		0.7 ms

		2022-04-16 10:53:59.901773		2.3 ms

		2022-04-16 11:54:01.56757		-0.2 ms

		2022-04-16 12:54:03.456046		1.4 ms

		2022-04-16 13:54:05.506694		1.1 ms

		2022-04-16 14:54:06.984937		0.5 ms

		2022-04-16 15:54:08.853094		-0.5 ms

		2022-04-16 16:54:10.955736		-0.8 ms

		2022-04-16 17:54:13.611187		-0.4 ms

		2022-04-16 18:54:15.161266		0.6 ms

		2022-04-16 19:54:17.458964		-0.1 ms

		2022-04-16 20:54:19.371853		0.1 ms

		2022-04-16 21:54:21.294694		-0.9 ms

		2022-04-16 22:54:23.759032		0.3 ms

		2022-04-16 23:54:25.812338		0.5 ms

		2022-04-17 00:54:27.487519		-0.3 ms

		2022-04-17 01:54:30.124865		-0.9 ms

		2022-04-17 02:54:32.525972		-0.7 ms

		2022-04-17 03:54:36.422993		-0.2 ms

		2022-04-17 04:54:39.216933		0.0 ms

		2022-04-17 05:54:41.158431		0.1 ms

		2022-04-17 06:54:43.639252		-0.6 ms

		2022-04-17 07:54:45.490018		1.0 ms

		2022-04-17 08:54:47.35882		-0.1 ms

		2022-04-17 09:54:48.982808		-0.1 ms

		2022-04-17 10:54:51.412828		-1.4 ms

		2022-04-17 11:54:53.495417		-0.8 ms

		2022-04-17 12:54:55.436778		-1.2 ms

		2022-04-17 13:54:57.4632		-0.7 ms

		2022-04-17 14:54:59.373913		-1.7 ms

		2022-04-17 15:55:01.374734		-0.8 ms

		2022-04-17 16:55:03.649808		-1.4 ms

		2022-04-17 17:55:05.398373		-1.3 ms

		2022-04-17 18:55:07.194908		-0.9 ms

		2022-04-17 19:55:09.397159		-0.6 ms

		2022-04-17 20:55:11.1816		0.0 ms

		2022-04-17 21:55:13.117735		-1.4 ms

		2022-04-17 22:55:14.601098		-0.1 ms

		2022-04-17 23:55:16.219421		-0.8 ms

		2022-04-18 00:55:18.531926		0.1 ms

		2022-04-18 01:55:20.390491		-0.3 ms

		2022-04-18 02:55:21.982794		0.2 ms

		2022-04-18 03:55:23.91719		0.7 ms

		2022-04-18 04:55:27.523935		-0.6 ms

		2022-04-18 05:55:29.474767		0.4 ms

		2022-04-18 06:55:31.699354		-0.9 ms

		2022-04-18 07:55:33.478392		-1.8 ms

		2022-04-18 08:55:35.192709		-1.4 ms

		2022-04-18 09:55:37.325244		0.7 ms

		2022-04-18 10:55:39.260421		-1.0 ms

		2022-04-18 11:55:41.05773		-0.6 ms

		2022-04-18 12:55:42.84429		-0.6 ms

		2022-04-18 13:55:44.542019		-1.6 ms

		2022-04-18 14:55:46.963111		-1.2 ms

		2022-04-18 15:55:48.564301		-1.8 ms

		2022-04-18 16:55:51.401453		-1.2 ms

		2022-04-18 17:55:54.336155		-1.7 ms

		2022-04-18 18:55:55.892815		-1.3 ms

		2022-04-18 19:55:57.787511		-1.6 ms

		2022-04-18 20:56:00.497841		-2.0 ms

		2022-04-18 21:56:02.749683		-1.3 ms

		2022-04-18 22:56:04.469122		-0.8 ms

		2022-04-18 23:56:06.818338		0.6 ms

		2022-04-19 00:56:08.992638		1.0 ms

		2022-04-19 01:56:10.884627		2.1 ms

		2022-04-19 02:56:13.998671		2.6 ms

		2022-04-19 03:56:16.51459		0.3 ms

		2022-04-19 04:56:18.865783		-0.8 ms

		2022-04-19 05:56:21.064107		-1.8 ms

		2022-04-19 06:56:22.760929		0.5 ms

		2022-04-19 07:56:24.373309		0.4 ms

		2022-04-19 08:56:25.999483		1.4 ms

		2022-04-19 09:56:28.038713		1.5 ms

		2022-04-19 10:56:30.412152		1.2 ms

		2022-04-19 11:56:32.269555		-0.1 ms

		2022-04-19 12:56:34.049828		-0.1 ms

		2022-04-19 13:56:35.926178		0.1 ms

		2022-04-19 14:56:37.700448		-0.4 ms

		2022-04-19 15:56:39.830808		-0.3 ms

		2022-04-19 16:56:41.809687		-0.2 ms

		2022-04-19 17:56:43.395746		-0.8 ms

		2022-04-19 18:56:45.658582		-2.6 ms

		2022-04-19 19:56:47.488201		-1.1 ms

		2022-04-19 20:56:49.09873		-1.9 ms

		2022-04-19 21:56:51.005206		-1.2 ms

		2022-04-19 22:56:53.050323		-1.5 ms

		2022-04-19 23:56:55.239684		-0.7 ms

		2022-04-20 00:56:56.785124		-0.1 ms

		2022-04-20 01:56:58.460154		-0.7 ms

		2022-04-20 02:57:00.413155		-0.7 ms

		2022-04-20 03:57:02.08876		-1.6 ms

		2022-04-20 04:57:04.778394		-0.7 ms

		2022-04-20 05:57:07.083069		0.0 ms

		2022-04-20 06:57:09.0405		0.2 ms

		2022-04-20 07:57:10.894021		0.9 ms

		2022-04-20 08:57:12.883805		0.4 ms

		2022-04-20 09:57:14.554664		0.3 ms

		2022-04-20 10:57:17.344476		1.3 ms

		2022-04-20 11:57:19.212196		0.5 ms

		2022-04-20 12:57:21.654172		0.4 ms

		2022-04-20 13:57:23.388945		-0.7 ms

		2022-04-20 14:57:25.124745		-0.4 ms

		2022-04-20 15:57:27.809161		0.3 ms

		2022-04-20 16:57:29.905207		1.8 ms

		2022-04-20 17:57:31.961814		0.4 ms

		2022-04-20 18:57:34.461397		-0.3 ms

		2022-04-20 19:57:36.229307		-0.4 ms

		2022-04-20 20:57:38.483231		-0.6 ms

		2022-04-20 21:57:40.048578		-0.4 ms

		2022-04-20 22:57:41.902819		-0.6 ms

		2022-04-20 23:57:44.240351		0.0 ms

		2022-04-21 00:57:45.945009		0.0 ms

		2022-04-21 01:57:47.788456		-1.3 ms

		2022-04-21 02:57:49.829599		-0.8 ms

		2022-04-21 03:57:53.350748		-0.9 ms

		2022-04-21 04:57:56.650433		0.7 ms

		2022-04-21 05:57:58.427478		-0.6 ms

		2022-04-21 06:58:00.207507		0.4 ms

		2022-04-21 07:58:02.689467		0.5 ms

		2022-04-21 08:58:04.491507		0.2 ms

		2022-04-21 09:58:06.338443		0.0 ms

		2022-04-21 10:58:08.845514		1.0 ms

		2022-04-21 11:58:10.836362		0.2 ms

		2022-04-21 12:58:12.542602		0.0 ms

		2022-04-21 13:58:15.317752		-0.2 ms

		2022-04-21 14:58:18.341095		-0.3 ms

		2022-04-21 15:58:20.378005		0.1 ms

		2022-04-21 16:58:22.003104		-0.2 ms

		2022-04-21 17:58:24.790172		-2.3 ms

		2022-04-21 18:58:26.171461		-1.4 ms

		2022-04-21 19:58:27.905172		-1.0 ms

		2022-04-21 20:58:29.903906		-0.5 ms

		2022-04-21 21:58:32.219363		-0.7 ms

		2022-04-21 22:58:34.224598		-1.5 ms

		2022-04-21 23:58:36.06066		-1.5 ms

		2022-04-22 00:58:38.129299		-0.7 ms

		2022-04-22 01:58:39.656909		-1.1 ms

		2022-04-22 02:58:41.281498		-0.9 ms

		2022-04-22 03:58:43.635916		0.1 ms

		2022-04-22 04:58:46.073005		0.1 ms

		2022-04-22 05:58:48.837753		-0.3 ms

		2022-04-22 06:58:50.330424		-1.8 ms

		2022-04-22 07:58:51.9393		-0.5 ms

		2022-04-22 08:58:53.757649		-1.0 ms

		2022-04-22 09:58:55.678507		1.0 ms

		2022-04-22 10:58:57.593783		0.2 ms

		2022-04-22 11:58:59.605514		-0.2 ms

		2022-04-22 12:59:01.978916		-0.8 ms

		2022-04-22 13:59:04.145869		0.8 ms

		2022-04-22 14:59:06.260337		0.9 ms

		2022-04-22 15:59:08.371221		0.4 ms

		2022-04-22 16:59:10.30382		1.2 ms

		2022-04-22 17:59:12.076578		-0.1 ms

		2022-04-22 18:59:13.826062		-0.1 ms

		2022-04-22 19:59:15.7417		-1.3 ms

		2022-04-22 20:59:17.792809		-1.6 ms

		2022-04-22 21:59:19.764106		-1.2 ms

		2022-04-22 22:59:21.275597		-1.8 ms

		2022-04-22 23:59:23.771138		-1.3 ms

		2022-04-23 00:59:25.414469		-0.9 ms

		2022-04-23 01:59:27.544905		-1.7 ms

		2022-04-23 02:59:29.170375		-0.6 ms

		2022-04-23 03:59:31.48128		-2.0 ms

		2022-04-23 04:59:33.959849		-0.5 ms

		2022-04-23 05:59:35.748987		-0.4 ms

		2022-04-23 06:59:37.476502		0.9 ms

		2022-04-23 07:59:38.975124		1.7 ms

		2022-04-23 08:59:40.57325		0.4 ms

		2022-04-23 09:59:42.731484		1.1 ms

		2022-04-23 10:59:44.43662		0.2 ms

		2022-04-23 11:59:46.88628		-3.0 ms

		2022-04-23 12:59:48.475775		-1.6 ms

		2022-04-23 13:59:50.723755		-0.9 ms

		2022-04-23 14:59:52.544797		-0.9 ms

		2022-04-23 15:59:54.341521		-0.9 ms

		2022-04-23 16:59:55.995212		0.6 ms

		2022-04-23 17:59:59.152323		0.3 ms

		2022-04-23 19:00:00.815595		-0.4 ms

		2022-04-23 20:00:03.306245		-1.9 ms

		2022-04-23 21:00:05.137194		1.0 ms

		2022-04-23 22:00:06.895273		0.3 ms

		2022-04-23 23:00:08.452431		-1.5 ms

		2022-04-24 00:00:09.918026		-2.0 ms

		2022-04-24 01:00:11.513454		-0.7 ms

		2022-04-24 02:00:12.976304		-1.6 ms

		2022-04-24 03:00:14.477128		-1.4 ms

		2022-04-24 04:00:16.0637		-0.9 ms

		2022-04-24 05:00:17.796021		-1.0 ms

		2022-04-24 06:00:19.40915		-1.0 ms

		2022-04-24 07:00:21.09759		0.7 ms

		2022-04-24 08:00:22.80486		2.0 ms

		2022-04-24 09:00:24.353918		0.4 ms

		2022-04-24 10:00:26.435692		0.2 ms

		2022-04-24 11:00:28.785598		-0.3 ms

		2022-04-24 12:00:30.408545		-0.2 ms

		2022-04-24 13:00:32.027851		-0.9 ms

		2022-04-24 14:00:34.089717		-1.3 ms

		2022-04-24 15:00:36.665836		0.4 ms

		2022-04-24 16:00:38.17128		-1.2 ms

		2022-04-24 17:00:39.805355		0.4 ms

		2022-04-24 18:00:41.364769		-0.6 ms

		2022-04-24 19:00:43.719815		-1.5 ms

		2022-04-24 20:00:45.441875		-1.5 ms

		2022-04-24 21:00:47.278072		0.2 ms

		2022-04-24 22:00:49.212395		-1.6 ms

		2022-04-24 23:00:50.890914		-1.2 ms

		2022-04-25 00:00:53.033924		-0.5 ms

		2022-04-25 01:00:55.037197		-2.0 ms

		2022-04-25 02:00:56.517476		-0.6 ms

		2022-04-25 03:00:58.434767		-0.8 ms

		2022-04-25 04:01:00.23512		0.6 ms

		2022-04-25 05:01:02.434652		-0.4 ms

		2022-04-25 06:01:04.297692		-1.7 ms

		2022-04-25 07:01:05.775567		0.2 ms

		2022-04-25 08:01:08.743435		-0.2 ms

		2022-04-25 09:01:10.694346		1.3 ms

		2022-04-25 10:01:13.064649		1.3 ms

		2022-04-25 11:01:14.677018		-0.3 ms

		2022-04-25 12:01:17.339783		-2.4 ms

		2022-04-25 13:01:19.037472		-2.6 ms

		2022-04-25 14:01:21.193268		-0.1 ms

		2022-04-25 15:01:23.243076		-1.0 ms

		2022-04-25 16:01:25.593398		-1.2 ms

		2022-04-25 17:01:27.963308		-0.3 ms

		2022-04-25 18:01:29.949508		0.1 ms

		2022-04-25 19:01:32.64789		-0.3 ms

		2022-04-25 20:01:34.587448		0.0 ms

		2022-04-25 21:01:36.292261		-1.4 ms

		2022-04-25 22:01:38.042807		-2.4 ms

		2022-04-25 23:01:39.59715		-1.8 ms

		2022-04-26 00:01:43.283548		-0.6 ms

		2022-04-26 01:01:45.332501		-0.7 ms

		2022-04-26 02:01:47.106562		0.1 ms

		2022-04-26 03:01:48.775808		1.0 ms

		2022-04-26 04:01:50.701968		0.5 ms

		2022-04-26 05:01:52.252629		-1.0 ms

		2022-04-26 06:01:54.780477		-0.3 ms

		2022-04-26 07:01:56.612718		-0.2 ms

		2022-04-26 08:01:58.689581		1.0 ms

		2022-04-26 09:02:00.754133		2.3 ms

		2022-04-26 10:02:02.548505		1.9 ms

		2022-04-26 11:02:04.642452		1.1 ms

		2022-04-26 12:02:06.755233		0.9 ms

		2022-04-26 13:02:08.979548		0.4 ms

		2022-04-26 14:02:11.130174		-3.2 ms

		2022-04-26 15:02:13.309316		0.5 ms

		2022-04-26 16:02:15.163585		0.0 ms

		2022-04-26 17:02:16.837199		0.6 ms

		2022-04-26 18:02:18.611472		-0.9 ms

		2022-04-26 19:02:20.618837		-1.8 ms

		2022-04-26 20:02:22.878942		-0.1 ms

		2022-04-26 21:02:24.771734		-0.2 ms

		2022-04-26 22:02:26.559087		-0.2 ms

		2022-04-26 23:02:28.138693		-0.8 ms

		2022-04-27 00:02:30.78424		-2.7 ms

		2022-04-27 01:02:32.253851		-1.5 ms

		2022-04-27 02:02:35.36632		-0.1 ms

		2022-04-27 03:02:37.316329		0.4 ms

		2022-04-27 04:02:39.101914		0.1 ms

		2022-04-27 05:02:40.774862		-0.4 ms

		2022-04-27 06:02:42.590478		-0.4 ms

		2022-04-27 07:02:44.197011		1.2 ms

		2022-04-27 08:02:46.148574		0.2 ms

		2022-04-27 09:02:48.653942		0.0 ms

		2022-04-27 10:02:50.37782		-0.6 ms

		2022-04-27 11:02:52.103595		-1.0 ms

		2022-04-27 12:02:53.824804		-0.9 ms

		2022-04-27 13:02:55.506959		-1.3 ms





###
Evidence quality of Scrive e-signed documents

Latest updated: Fri 06 Mar 2020 14:08:40 UTC

Purpose of the document

Scrive eSign is a system for signing documents electronically. This document provides a brief introduction to Scrive eSign so that a holder of a Scrive e-signed document can easily explain such document in court. For in-depth documentation, start by reading the attachment Evidence Package Introduction.

Scrive eSign system

Scrive eSign is developed by Scrive AB and is designed to:

		Enable its users to define workflows for signing electronically

		Execute the signing workflow

		Record as many of the signatories’ actions as possible as log data

		Once all signatories have signed, produce a final digital evidence package of the electronically signed materials together with the log data and other supporting materials necessary to optimise the usefulness of the evidence (the “Evidence Package”)



E-signing workflow

This is how a document is signed through Scrive eSign:

		To start the signing process the user of Scrive eSign either a) defines the signing process in the administrative user interface and selects to start the process, b) starts from a template process in the administrative user interface or c) starts from a template process within a system that has integrated with Scrive.

		To access the signing workflow the counterpart(s) either a) receive an email or SMS with an invitation to sign electronically and a link to the e-signing user interface, b) receive a tablet with the e-signing user interface already opened or c) are redirected from a webpage or client application user interface to the e-signing user interface.

		To review the document the counterpart(s) view the e-signing user interface and a) read instructions at the top that they shall follow the green instruction arrows to complete the signing process, b) depending on the signing process settings enter or not enter extra information into the document such as text and signatures, checks in checkboxes and extra document appendices and c) scroll through all document pages to reach the button with the text “sign” placed below the last page of the document (the “Signing Button”).

		To sign the document the counterpart(s) presses the Signing Button and, depending on the signing process settings, either a) a popup appears where they are informed that by clicking the Signing Button at the bottom of the popup, they are signing the document and that Scrive eSign will register their signature or b) a popup appears where they are asked to select their type of e-legitimation and sign the document using their installed eID application. 

		The confirmation text that the document has been signed upon clicking the Signing Button, is automatically displayed to the counterpart(s) in a web user interface and b) sent to the counterpart(s) in an email including the Evidence Package.



Evidence Package

To understand how to generate quality evidence in a digital environment Scrive has studied several evidence container technologies such as the signed paper, the printed facsimile and the recorded voice. We found that there has been good reason to perceive the signed paper document as the gold standard for evidence quality; it has several inherent qualities that are not easily transferrable into digital formats.

As a result of our research Scrive eSign has been designed to produce an Evidence Package that reproduce the evidence qualities of the paper, while at the same time add new qualities enabled by new technology. A key feature of the Evidence Package is that it shall be self-documenting, meaning that the signed document in itself shall contain all evidence necessary to explain the transaction.



