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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Legres AB (publ) 
avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för 
räkenskapsåret 2016-10-06–2017-12-31.

Verksamhetens art och inriktning
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 Marginalen Group AB (556587-0242) till 100 %. 

Legres AB (publ) (”Legres”) och dess dotterbolag har som affärsidé 
att erbjuda högkvalitativa kredithanteringstjänster till transaktionsinten-
siva bolag i Norden. I tjänsteutbudet ingår framförallt inkassotjänster och 
clearingtjänster. Koncernen ger via dessa tjänster sina kunder möjlighet 
att fokusera på sin kärnverksamhet istället för att lägga tid och kraft på 
obetalda fakturor. Koncernen har 3 kontor i Sverige, 3 i Finland, 2 i Norge 
och 1 i Danmark. Eftersom bolaget bildades i oktober 2016 är det första 
räkenskapsåret förlängt till och med 31 december 2017.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Den 30 juni 2017 förvärvade Legres samtliga aktier i bolagen Sergel Kre-
dittjänster AB, Sergel Oy, Sergel Norge AS och Sergel A/S (”Sergelbola-
gen”) från Telia Company. Det aktuella räkenskapsåret är det första för 
moderbolaget och koncernen. Före förvärvet hade moderbolaget ingen 
verksamhet. För att finansiera förvärvet emitterades en senior säkerställd 
obligation till ett nominellt belopp om 490,0 mkr. Samtidigt erhölls ett 
efterställt aktieägarlån på totalt 200,0 mkr. Obligationen noterades på 
Nasdaq Stockholms företagsobligationslista den 28 augusti 2017. Under 
året har koncernen arbetat intensivt med att separera centrala funktioner 
såsom IT, ekonomi och lönehantering från den tidigare ägaren. Samtidigt 
har stora investeringar gjorts i infrastruktur och processer för att skapa 
bättre förutsättningar att gå fram som en stark nordisk aktör med ett 
samlat erbjudande.

(Mkr) 2016/2017 (15 mån)

Nettoomsättning 363,2

Rörelseresultat 32,7

Resultat före skatt 3,4

Balansomslutning 1 215,8

Soliditet1) 0,2%

Avkastning på eget kapital2) 0,0%

Avkastning på totalt kapital3) 0,1%

Medelantal anställda 329

1) Justerat eget kapital / Balansomslutning. Med justerat eget kapital avses 
eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld.
2) Årets resultat / Genomsnittligt justerat Eget kapital
3) (Resultat före skatt + räntekostnader)/Genomsnittlig balansomslutning.

Kommentarer till verksamhet, resultat och ställning
Nettoomsättningen för de 6 månader under juli-december 2017 då 
Sergelbolagen konsoliderats tillsammans med moderbolaget uppgick 
till 363,2 mkr, vilket är väl i linje med koncernens förväntningar. I Norge 
har koncernen lyckats attrahera nya kunder såsom kedjorna Elkjøp och 

Komplett samtidigt som volymen i den befintliga affären ökade. Även 
i Sverge lyckades koncernen att framgångsrikt lansera sitt koncept i 
och med att Tele2 valt att teckna ett femårsavtal med Sergel. Samtidigt 
satsar koncernen på att utöka och vidareutveckla affärerna med den 
tidigare ägaren Telia.

Resultat efter skatt uppgick till 0,0 mkr. Resultatet tyngdes av trans-
aktionskostnader för obligationsemissionen om totalt 9,4 mkr. Vidare har 
engångskostnader uppstått i samband med separationen från Telia com-
pany för att skapa nya processer för bl.a. IT, ekonomi och lönehantering. 
Kostnaderna har också ökat jämfört med tidigare år eftersom antalet 
aktivt bearbetade inkassoärenden vuxit kraftigt under 2017. Intäkterna 
från dessa ärenden förväntas framförallt gynna kommande år.

I och med att koncernen valt att finansiera verksamheten huvud-
sakligen via emission av senior obligation samt aktieägarlån, uppgår 
soliditeten till 0,2 %. Styrelse och ledning förväntar sig att detta kommer 
att förbättras under kommande år då resultaten beräknas öka. Styrelsen 
avser inte heller föreslå någon utdelning under de närmsta åren vilket 
innebär att resultaten i sin helhet kommer att kunna balanseras och 
överföras i ny räkning. Koncernens likviditet är mycket god då kassan per 
2017-12-31 innehöll 297,7 mkr exklusive klientmedel. Samtidigt är kassaflö-
det från den löpande verksamheten positivt (22,1 mkr för 2016/2017). Av 
dessa anledningar ser företaget inga likviditetsrelaterade hinder för att 
fullfölja kommande års investeringsplaner.

Utveckling av verksamhet, ställning och resultat (moderföretaget)
Legres AB (publ) ska fungera som moderbolag i koncernen och bedriver 
därför ingen egen verksamhet. Den huvudsakliga intäkten under året 
bestod av utdelningar från dotterbolagen på totalt 51,5 mkr.

(Mkr) 2016/2017 (15 mån)

Nettoomsättning 3,5

Rörelseresultat -1,5

Resultat före skatt 22,2

Balansomslutning 733,9

Soliditet1) 4,0%

Avkastning på eget kapital2) 196,6%

Avkastning på totalt kapital3) -0,1%

Medelantal anställda 0

1) Justerat eget kapital / Balansomslutning.  
2) Årets resultat / Genomsnittligt justerat Eget kapital
3) (Resultat före skatt + räntekostnader) / Genomsnittlig balansomslutning

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
I sin affärsverksamhet inom inkasso- och clearingtjänster i Norden är 
Legres exponerat mot olika typer av risker. De mest väsentliga risker som 
Legres identifierat är kreditrisk, ränterisk, valutarisk, likviditetsrisk, strate-
gisk risk och regulatoriska risker.

Kredit- och motpartsrisk defineras som risken att koncernen drabbas 
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av förluster till följd av att en kund inte förmår infria sina förväntade 
förpliktelser. Inom inkassoverksamheten är Legres kreditrisk begränsad 
eftersom betalning erhålls som andel av insamlade medel från gäldenärer-
na. För clearingintäkter och andra typer av intäkter lämnas dock kredittid 
för betalning. 

Ränterisk definieras som risken för att koncernens nuvarande och 
framtida räntenetto försämras på grund av en ogynnsam förändring i 
marknadsräntan. Eftersom Legres emitterat skuldebrev med rörlig ränta 
för att finansiera sin verksamhet, påverkas koncernens finansiella resultat 
av marknadsräntans utveckling.

Valutarisk definieras som risken för att koncernen drabbas av förluster 
på grund av ogynnsamma valutakursförändringar. Valutarisk innebär 
vidare att bedömt verkligt värde på, eller framtida kassaflöden från ett 
finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i valutakurser. 
Eftersom Legres bedriver sin verksamhet i NOK, EUR och DKK förutom 
i redovisningsvalutan SEK, uppstår framförallt en omräkningsexponering 
när de olika verksamheterna ska konsolideras i SEK.

Med likviditetsrisk menas risken att inte kunna fullgöra de betalningar 
som koncernen åtagit sig på grund av att in- och utgående kassaflöden 
inte matchar, alternativt att tillgång till extern finansiering saknas. Efter-
som Legres i hög grad finansierar sin verksamhet med externt kapital är 
koncernen beroende av att kunna refinansiera dessa lån i framtiden.

Med strategisk risk menas risken för att koncernen inte klarar att upp-
nå sina affärsmål. Anledningar till detta kan vara en felaktigt vald strategi 
eller för att marknadsförutsättningarna ändras.

Med regulatorisk risk menas risken för att ändringar i de externa 
regelverk som styr Legres verksamhet försämrar koncernens möjlgheter 
att uppnå sina affärsmål.

Se vidare not 4 för mer information om exponeringar inom de finan-
siella riskerna.

Personal 
Antalet medarbetare uppgick i genomsnitt till 329 under 2017. Samtliga 
medarbetare har individuella mål som bygger på koncernens övergripan-
de strategiska mål. Målen följs upp kontinuerligt genom bl.a. medarbetar-
undersökningar. Personaluppgifter finns i övrigt specificerade i not 11.

Miljö och hållbarhet
Koncernen bedriver ingen tillståndspliktig verksamhet. Moderbolaget är 
ej förpliktat att lämna hållbarhetsrapport.

Förväntad framtida utveckling
Koncernen kommer under 2018 att fortsätta utveckla de synergier och 
stordriftsfördelar som finns mellan bolagen för att på allvar etablera sig 
som en nordisk aktör med ett samlat erbjudande. För genomförandet av 
detta har koncernen lagt en betydande investeringsplan som bland annat 
innefattar utveckling av ett nytt koncerngemensamt inkassosystem. På 
detta sätt har grunden lagts för framtida tillväxt.

Förslag till vinstdisposition (kronor)
Till årsstämmans förfogande står följande:
Balanserat resultat  0
Årets resultat 28 660 074

28 660 074

Styrelsen föreslår att
i ny räkning balanseras 28 660 074

28 660 074

Beträffande moderföretagets och koncernens resultat och ställning i 
övrigt hänvisas 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.

Definitioner
Engångsposter avser väsentliga resultatposter som inte ingår i koncer-
nens normala återkommande verksamhet och som inte förväntas åter-
komma regelbundet. Engångsposter inkluderar bland annat separations
och integrationskostnader, extraordinära projekt, avyttringar, kostnader 
för förvärv och avyttringar och kostnader för flytt till nya kontorslokaler.
 
Transaktionskostnader innebär alla avgifter, kostnader, stämpel, regist-
rering och andra avgifter som uppkommit i Legres AB (publ) eller något 
annat koncernbolag i samband med (i) Obligationsemissionen, (ii) Note-
ringen av Obligationer, och (iii) förvärvet av Sergelbolagen.
 
Proformajusterad omsättning innebär omsättning justerat som om  
förvärvet av Sergelbolagen hade gjorts tolv månader före sista delårs-
rapporten.
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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 ansvarsfördelning, 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 aktieägare, 
styrelse, vd och ledningsgrupp. 

Tillämpliga lagar och förordningar, bolagsordning, interna policys 
och instruktioner utgör grunden för Legres bolagsstyrning. Styrelsen 
avger här bolagsstyrningsrapport för 2017.  

Regelverk 
De externa styrdokumenten utgörs främst av svensk aktiebolagslag, 
årsredovisningslagen samt andra relevanta lagar. Andra viktiga interna 
styrdokument är bolagsordningen, styrelsens arbetsordning samt sty-
relsens instruktion för vd och rapportering till styrelsen. Därtill kommer 
interna policys och riktlinjer som fastställs av styrelsen och revideras år-
ligen. Legres omfattas inte av Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) 
eftersom bolaget inte har aktier upptagna 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 Marginalen Group AB 
(556587-0242).

Årsstämma
Årsstämman är Legres högsta beslutande organ, varigenom Legres 
aktie ägare äger rätt att besluta i Legres angelägenheter. Årsstämman ut-
ser styrelse och revisorer samt beslutar om ersättning till dem, fastställer                   
resultaträkning och balansräkning, beslutar om disposition av bolagets 
resultat, beviljar ansvarsfrihet för styrelse och VD samt beslutar i andra 
ärenden enligt lagt, bolagsordning m.m. Bolaget höll en extra årsstämma 
den 28 april 2017 i bolagets lokaler på Adolf Fredriks kyrkogata 8 i Stock-
holm. På stämman beslutades att Legres AB ska vara ett publikt bolag.

Årsstämman 2018 hålls den 2 maj 2018 i bolagets lokaler på Adolf 
Fredriks kyrkogata 8 i Stockholm.

Styrelsen och dess arbete
Styrelsen ansvarar för Legres organisation och förvaltning och ska fort-
löpande bedöma bolagets ekonomiska situation. Styrelsen ska också se 
till att Legres organisation är utformad så att redovisningen, medelsför-
valtningen och de ekonomiska förhållandena i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Styrelsen ska vidare fastställa verksamhetsmål och 
strategi, utvärdera den operativa ledningen samt säkerställa att det finns 
effektiva system för uppföljning och kontroll. Styrelsen ska säkerställa att 
fastställda principer för uppföljning och intern kontroll efterlevs. Styrelsen 
ansvarar också för att den finansiella rapporteringen följer aktiebolagsla-
gen och tillämpliga redovisningsstandarder. Styrelsen ska fastställa en 
skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete och denna ska revideras och 
fastställas årligen. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst 
3 och högst 5 ledamöter, och högst 3 suppleanter. Styrelsen har under 
2017 bestått av 3 ledamöter. I styrelsen ingick Ewa Glennow (ordföran-
de), samt Charlotte Strandberg och Per Örtlund (ledamöter).

Utvärdering av styrelsens arbete
Styrelsens ordförande ansvarar för utvärderingen av styrelsearbetet och 
rapportering 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 
styrelsearvoden. För närvarande utgår inget arvode till styrelsen.

Revisor
Revisor väljs för en mandatperiod om ett år i enlighet med aktiebolags-
lagens huvudregel. Enligt bolagsordningen ska Legres ha en eller två 
revisorer. En revisionsbyrå kan utses till Legres revisor. Den externa revi-
sorn utses av årsstämman och granskar styrelsens och vd:s förvaltning av 
Legres. På Legres extrastämma den 28 april 2017 utsågs Deloitte AB till 
revisor för perioden fram till och med årsstämman 2018. Huvudansvarig 
revisor är auktoriserad revisor Kent Åkerlund.

Vd och ledningsgrupp
Styrelsen utser vd som ansvarar för den löpande förvaltningen av Legres 
i enlighet med styrelsens anvisningar. Ansvarsfördelningen mellan styrel-
sen och vd specificeras 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, personal, 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 månadsrapporter 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 föl-
ja upp verksamheten, diskutera organisations- och personalfrågor samt 
aktuella projekt och andra frågor.

Verksamhetsstyrning och intern kontroll
Legres verksamhetsstyrning och kontrollarbete utgår från den ansvars-
fördelning mellan styrelse och VD som fastställts i styrelsens arbetsord-
ning 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 nyck-
elorden pålitlighet, engagemang och utveckling. Företagets verksamhet 
bedrivs i enlighet med Legres uppförandekod. 

Riskhantering är en integrerad del av planering, styrning och upp-
följning av verksamheten. Affärsrisker utvärderas genom styrelsens och 
ledningens strategi- och planeringsarbete, och utgångspunkten är att 
risker hanteras löpande i verksamheten där de uppstår. Legres bedriver 
ett internt kontrollarbete, vilket syftar till att säkerställa att verksamheten 
bedrivs på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Den interna 
kontrollen för finansiell rapportering syftar till att företaget ska upprät-
ta 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 
informeras och utbildas kontinuerligt i policys, instruktioner och rutiner. 
Sammantaget täcker detta interna regelverk på ett ändamålsenligt sätt 
in alla relevanta verksamhetsområden.
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Koncernens resultaträkning

Koncernens rapport över totalresultat

(Mkr) Not

2016-10-06
2017-12-31

(15 mån)

Årets resultat 0,0

Övrigt totalresultat

Poster som kan återföras till resultatet:

Årets omräkningsdifferenser -0,8

Omvärdering av nettopensionsförpliktelsen efter skatt 3,0

Summa poster som kan återföras till resultatet 2,2

ÅRETS TOTALRESULTAT 2,2

(Mkr) Not

2016-10-06
2017-12-31

(15 mån)

Intäkter 5,6 363,2

Produktionskostnader -267,5

Bruttoresultat 95,7

Rörelsens kostnader

Administrationskostnader -53,5

Övriga rörelsekostnader -9,5

Rörelseresultat 7, 8, 9, 10, 11 32,7

Finansiella intäkter 12 3,0

Finansiella kostnader 13 -32,3

Resultat före skatt 3,4

Skatt på årets resultat 14 -3,4

ÅRETS RESULTAT 0,0
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Koncernens balansräkning
(Mkr) Not 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar 16

Goodwill 302,4

Övriga immateriella tillgångar 355,3

657,7

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 17 3,6

3,6

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 18 5,8

5,8

Uppskjutna skattefordringar 14 27,7

Summa anläggningstillgångar 694,8

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 19 76,8

Övriga fordringar 103,0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 43,5

Summa kortfristiga fordringar 158,5

Likvida medel 21 297,7

Summa omsättningstillgångar 521,0

SUMMA TILLGÅNGAR 1 215,8

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 0,5

Omräkningsreserv -0,8

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 3,0

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 2,7

Summa eget kapital 2,7

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder 23 685,2

Avsättningar för pensioner 24 166,0

Uppskjutna skatteskulder 14 76,9

Summa långfristiga skulder 928,1

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 1,4

Leverantörsskulder 54,3

Aktuella skatteskulder 46,9

Övriga kortfristiga skulder 93,1

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 89,3

Summa kortfristiga skulder 285,0

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 215,8
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Koncernens rapport över förändringar 
i eget kapital

(Mkr) Aktiekapital
Omräknings- 

reserv

Balanserade 
vinstmedel

inklusive årets 
resultat

Summa eget 
kapital  

hänförligt till 
moderföretagets 

aktieägare

Summa 
eget 

kapital

Ingående balans per 6 oktober 2016 - - - - -

Inbetalt aktiekapital 0,5 - - 0,5 0,5

Summa transaktioner med aktieägare 0,5 - - 0,5 0,5

Årets resultat 0,0

Övrigt totalresultat:

Årets omräkningsdifferenser -0,8 - -0,8 -0,8

Omvärdering av netto pensionsförpliktelsen, efter skatt - 3,0 3,0 3,0

Summa övrigt totalresultat -0,8 3,0 2,2 2,2

Summa totalresultat -0,8 3,0 2,2 2,2

Utgående balans per 31 december 2017 0,5 -0,8 3,0 2,7 2,7
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Koncernens kassaflödesanalys

(Mkr) Not

2016-10-06
2017-12-31

(15 mån)

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat 32,7

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

Avskrivningar 16,7

Erhållen ränta 1,7

Erlagd ränta -32,5

Betald inkomstskatt -13,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 4,9

Förändringar i rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av övriga tillgångar -31,3

Minskning(-)/ökning(+) av övriga skulder 48,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten 22,1

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag -401,0

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -2,6

Kassaflöde från Investeringsverksamheten -403,6

Finansieringsverksamheten

Inbetalt aktiekapital 0,5

Nyemission obligationer 490,0

Upptagna lån 200,0

Transaktionskostnader förvärv -9,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 681,0

Årets kassaflöde 299,5

Likvida medel vid årets början 0,0

Kursdifferenser i likvida medel -1,8

Likvida medel vid årets slut 21 297,7
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Noter

NOT 1 Allmän information
Legres AB (Publ) med organisationsnummer 559085-4773 är ett aktie-
bolag registrerat i Sverige med säte i Stockholm. Adressen till huvudkon-
toret är Adolf Fredriks kyrkogata 8, 111 37 Stockholm. Företaget och dess 
dotterföretag (”koncernens”) verksamhet omfattar inkasso- och clearing-
tjänster till transaktionsintensiva företag i Norden. Koncernens samman-
sättning framgår i moderbolagets not 11 Andelar i koncernföretag.

Legres AB (Publ) ägs till 100 % av Legres Holding AB (559093-6596) 
som i sin tur ägs av Marginalen Group AB (556587-0242) till 100 %. Hög-
sta koncernredovisning upprättas därmed av Marginalen Group AB.

NOT 2 Väsentliga  
 redovisningsprinciper
Koncernårsredovisning har upprättats i enlighet med de av EU godkända 
International Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningar från 
IFRS Interpretations Committee (IFRIC). Vidare tillämpar koncernen 
Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommen-
dation RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner. 

Nedan beskrivs de väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats. 

Nya och ändrade standarder och tolkningar som ännu ej trätt ikraft
De nya och ändrade standarder och tolkningar som givits ut men som 
träder i kraft för räkenskapsår som börjar efter den 1 januari 2018 har 
ännu inte börjat tillämpas av koncernen. Nedan beskrivs de nya och änd-
rade standarder och tolkningar som bedöms få påverkan på koncernens 
finansiella rapporter den period de tillämpas för första gången.

IFRS 9 Finansiella instrument kommer att ersätta IAS 39 Finansiella 
instrument: Redovisning och värdering. IFRS 9 innehåller nya principer 
för säkringsredovisning samt hur finansiella tillgångar ska klassificeras 
och värderas. Legres kommer att tillämpa IFRS 9 från och med 1 januari 
2018. Enligt klassificerings- och värderingskraven i IFRS 9 ska finansiella 
tillgångar klassificeras som och värderas till upplupet anskaffningsvär-
de, verkligt värde via resultaträkningen, eller verkligt värde via övrigt 
totalresultat. Klassificeringen av finansiella instrument bestäms utifrån 
affärsmodellen för den portfölj som instrumentet ingår i och huruvida 
kassaflödena endast utgör betalning av kapitalbelopp och ränta. Vid 
bedömningen av affärsmodellen har Legres analyserat syftet med de 
finansiella tillgångarna och tidigare försäljningstrender. Slutsatsen från 
analysen är att samtliga finansiella tillgångar innehas för att samla in 
kassaflöden som består av kapitalbelopp och ränta, varför samtliga in-
strument kommer att värderas till upplupet anskaffningsvärde, vilket inte 
skiljer sig från dagens hantering.

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder introducerar en ny modell för 
intäktsredovisning (fem-stegs modell) som baseras på när kontrollen av 
en vara eller tjänst överförs till kunden. IFRS 15 ersätter samtliga tidigare 
standarder, uttalanden och tolkningar som berör intäktsredovisning. Le-
gres kommer att tillämpa IFRS 15 från och med 1 januari 2018. koncernen 
arbetar med implementationen men har gjort bedömningen att standar-
den får begränsade effekter på redovisningen.

IFRS 16 Leasingavtal ersätter den befintliga IAS 17 Leasingavtal och 
dess relaterade tolkningar. Standarden gäller från den 1 januari 2019. IFRS 
16 tillämpar en kontrollmodell vid identifieringen av ett leasingavtal där 
åtskillnad mellan leasingavtal och serviceavtal görs baserat på om det 
finns en identiferad tillgång som kontrolleras av kunden. Den nya stan-
darden tar bort klassificeringen av leasingavtal som operationella eller 
finansiella såsom krävs i IAS 17 och introducerar istället en enskild modell 
för redovisning. Enligt den nya modellen resulterar alla leasingavtal i att 
leasetagaren ges rätten att förfoga över en tillgång vid leasingavtalets 
början och, om betalningar görs över tid, också erhålla finansiering. Lea-
setagaren ska redovisa a) tillgångar och skulder för alla leasingavtal med 
kontraktstid längre än 12 månader om inte den underliggande tillgången 

är av ringa värde; och b) avskrivningar på leasade tillgångar avskilt från 
räntekostnader på leasingskulder i resultaträkningen. Den nya standarden 
innehåller inte några väsentliga förändringar i redovisningskraven för 
leasegivare.

Koncernen arbetar med att analysera effekterna av den nya standarden.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget Legres AB (Publ) och 
de företag över vilka moderföretaget har bestämmande inflytande. Ett 
bestämmande inflytande uppstår 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. Be-
stämmande inflytande föreligger i normalfallet då moderföretaget direkt 
eller indirekt innehar aktier som representerar mer än 50 % av rösterna.

Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med tid-
punkten för förvärvet till och med den tidpunkt då moderföretaget inte 
längre har ett bestämmande inflytande över dotterföretaget. Redovis-
ningsprinciperna för dotterföretag har vid behov justerats för att över-
ensstämma med koncernens redovisningsprinciper. Alla koncerninterna 
transaktioner, mellanhavanden samt orealiserade vinster och förluster 
hänförliga till koncerninterna transaktioner har eliminerats vid upprättan-
det 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 egetkapitaltrans-
aktioner (det vill säga som transaktioner med koncernens ägare). Even-
tuell 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 moderföreta-
gets ägare. 

När moderföretaget förlorar bestämmande inflytande över ett dotter-
företag, 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 (inklu-

sive goodwill), 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, anskaffningsvärdet vid det första redovisningstillfäl-
let för en investering i ett intresseföretag eller gemensamt styrt företag.

Rörelseförvärv
Legres redovisar rörelseförvärv enligt förvärvsmetoden.  

Köpeskillingen för rörelseförvärvet värderas till verkligt värde vid för-
värvstidpunkten, vilket beräknas som summan av de verkliga värdena per 
förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar, uppkomna eller övertagna skul-
der samt emitterade egetkapitalandelar i utbyte mot kontroll över den 
förvärvade rörelsen. Förvärvsrelaterade utgifter redovisas i resultaträk-
ningen när de uppkommer. Se vidare not 28 i koncernen för information 
om Legres förvärv av Sergelbolagen per 30 juni 2017.

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 värderingspe-
rioden och justeras retroaktivt, med motsvarande justering av goodwill. 
Villkorad köpeskilling som klassificeras som eget kapital omvärderas inte 
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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 redo-
visas 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 förvärva-
de företagets aktierelaterade tilldelningar eller till utbytet av det 
förvärvade företagets aktierelaterade tilldelningar mot förvärvarens 
aktierelaterade värderas vid förvärvstidpunkten i enlighet med IFRS 2 
Aktierelaterade ersättningar.

• Tillgångar (eller avyttringsgrupp) klassificerade som att de innehas 
för försäljning 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 
bestämmande inflytande och verkligt värde vid förvärvstidpunkten på 
tidigare aktieinnehav 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.

För varje rörelseförvärv värderas tidigare innehav utan bestämmande 
inflytande i det förvärvade företaget antingen till verkligt värde eller till 
värdet av den proportionella andelen av innehavet utan bestämmande 
inflytande av det förvärvade bolagets identifierbara nettotillgångar.

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 ned-
skrivningar. 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.

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 rap-
portering av rörelsesegment överensstämmer med den interna rapporte-
ringen till den högste verkställande beslutsfattaren. Den högste verkstäl-
lande beslutsfattaren är den funktion som bedömer rörelsesegmentens 
resultat och beslutar om fördelning av resurser. VD utgör den högste 
verkställande beslutfattaren. De rapporterbara segmentens redovisnings-
principer överensstämmer med de principer som tillämpas av koncernen 
i dess helhet. Legres har definierat de respektive dotterbolagen som 
rörelsesegment, d.v.s. Sergel Kreditjänster AB (Sverige), Sergel AS (Norge), 
Sergel Oy (Finland) samt Sergel A/S (Danmark).

Intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits 
eller kommer att erhållas, med avdrag för mervärdeskatt, rabatter, returer 
och liknande avdrag. Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp kan 
mätas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att framtida ekonomiska 
fördelar kommer att tillfalla företaget.

Legres intäkter består av inkassoprovisioner, clearingprovisioner, övri-
ga provisioner samt avgifter.

Inkassoprovisioner
Inkassoprovisioner beräknas som en andel av insamlade medel enligt 
avtal med respektive borgenärer och redovisas när koncernen mottagit 
en inbetalning från den aktuella gäldenären.

Övriga intäkter
Övriga intäkter redovisas i den period arbetet utförs och material/tjäns-
ter levereras eller förbrukas.

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

Ränteintäkter och räntekostnader
Ränteintäkter och räntekostnader i resultaträkningen består av räntor 
på finansiella tillgångar och skulder. Ränteintäkter på fordringar och 
räntekostnader på skulder redovisas med tillämpning av effektivränte-
metoden.

Leasingavtal
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker 
och fördelar som förknippas med ägandet av en tillgång i allt väsentligt 
överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal klassifice-
ras som operationella leasingavtal.

Koncernen som leasetagare
Tillgångar som innehas enligt finansiella leasingavtal redovisas som 
anläggningstillgångar i koncernens balansräkning till verkligt värde vid 
leasingperiodens början eller till nuvärdet av minimileasingavgifterna om 
detta är lägre. Motsvarande skuld till leasinggivaren redovisas i balansräk-
ningen som finansiell leasingskuld. Leasingbetalningarna fördelas mellan 
ränta och amortering av skulden. Räntan fördelas över leasingperioden 
så att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar 
en fast räntesats på den under respektive period redovisade skulden. 
Räntekostnaden redovisas direkt i resultaträkningen. Om räntekostnaden 
är direkt hänförlig till anskaffning av en tillgång som med nödvändighet 
tar betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning eller 
försäljning, ska räntekostnaden istället inräknas i tillgångens anskaff-
ningsvärde i enlighet med koncernens principer för lånekostnader (se 
nedan). Anläggningstillgångarna skrivs av under den kortare perioden av 
tillgångens nyttjandeperiod och leasingperioden.

Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt over 
leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt sätt bättre återspeg-
lar användarens ekonomiska nytta över tiden.

Utländsk valuta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i 
koncernen redovisas i den valuta som används i den primära ekonomis-
ka miljö där respektive enhet huvudsakligen bedriver sin verksamhet 
(funktionell valuta). I koncernredovisningen omräknas samtliga belopp 
till svenska kronor (SEK), vilket är moderföretagets funktionella valuta 
och rapportvaluta. Legres dotterbolag har följande övriga funktionella 
valutor: EUR (Sergel Oy, Finland), NOK (Sergel AS, Norge), DKK (Sergel 
A/S, Danmark).

Transaktioner i utländsk valuta omräknas i respektive enhet till enhe-
tens funktionella valuta enligt de valutakurser som gäller på transaktions-
dagen. 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 histo-
riskt 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 nettoin-
vesteringar, då vinster och förluster redovisas i övrigt totalresultat.

Vid upprättande av koncernredovisning omräknas utländska dotterfö-
retags tillgångar och skulder till svenska kronor enligt balansdagens kurs. 
Intäkts- och kostnadsposter omräknas till periodens genomsnittskurs, om 

Not 2, fortsättning
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inte valutakursen fluktuerat väsentligt under perioden då istället trans-
aktionsdagens valutakurs används. Eventuella omräkningsdifferenser 
som uppstår redovisas i övrigt totalresultat och överförs till koncernens 
omräkningsreserv. Vid avyttring av ett utländskt dotterföretag redovisas 
sådana omräkningsdifferenser i resultaträkningen som en del av realisa-
tionsresultatet. 

Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid för-
värv av en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och skulder hos 
denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs.  

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald semester, betald 
sjukfrånvaro m m samt pensioner redovisas i takt med intjänandet. 
Beträffande pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning 
klassificeras dessa som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pen-
sionsplaner. 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 klassificeras pensionsplanerna för Norge, 
Danmark och Finland som avgiftsbestämda. Även de svenska pensions-
planerna inom ITP1 räknas som avgiftsbestämda.

Förmånsbestämda planer
För förmånsbestämda pensionsplaner fastställs kostnaden för pen-
sionsförmånen 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 förvaltningstillgångarna (exklusive räntekomponen-
ten som redovisas i resultaträkningen) redovisas direkt i balansräkningen 
med en intäkt eller kostnad motsvarande periodens förändring i rappor-
ten 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 innevaran-

de 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 personal-
kostnad (tjänstgöringskostnad)respektive finansnetto (nettoräntekost-
naden). Vinster och förluster relaterade till reduceringar och regleringar 
redovisas som tjänstgöringskostnader från tidigare perioder. Omvärde-
ringar redovisas i övrigt totalresultat.

Den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen som redovisas i ba-
lansräkningen motsvarar det aktuella över- eller underskottet relaterat 
till koncernens förmånsbestämda 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 Legres redovisas de svenska pensionplanerna inom ITP2 som för-
månsbestämda.

Skatter
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten 
skatt.

Aktuell skatt 
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Skat-
tepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade resultatet i resultaträk-

ningen då det har justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej avdrags-
gilla 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 redovi-
sade 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 balansräkningsme-
toden. Uppskjutna skatteskulder redovisas för i princip alla skatteplikt-
iga 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. 
Uppskjutna 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 skattemässigt resultat.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för skattepliktiga temporära skillna-
der 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 kom-
mer att ske inom överskådlig framtid. 

Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar prövas vid varje 
bokslutstillfälle 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 
resultaträkningen, 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.

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 an-
vändas 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 anskaffningsvärdet för 
densamma kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader 
för reparationer och underhåll samt tillkommande utgifter redovisas i 
resultaträkningen i den period då de uppkommer.

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att 
tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt minskat med beräknat restvärde 
vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjan-
deperiod. Avskrivning påbörjas när den materiella anläggningstillgången 
kan tas i bruk. Nyttjandeperioden för inventarier har bedömts till 5 år.

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

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

Immateriella tillgångar 

Anskaffning genom separata förvärv
Immateriella tillgångar med bestämbara nyttjandeperioder som förvär-
vats separat redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulera-
de avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar. Avskriv-
ning sker linjärt över tillgångens uppskattade nyttjandeperiod, vilken 
uppskattas till maximalt 10 år. Bedömda nyttjandeperioder och avskriv-
ningsmetoder omprövas minst i slutet av varje räkenskapsår, effekten av 
eventuella ändringar i bedömningar redovisas framåtriktat.

Anskaffning som en del av ett rörelseförvärv
Immateriella tillgångar som förvärvats i ett företagsförvärv identifieras 
och redovisas separat från goodwill när de uppfyller definitionen av en 
immateriell tillgång och deras verkliga värden kan beräknas på ett tillför-
litligt 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 eventuella ackumulerade nedskrivningar 
på samma sätt som separat förvärvade immateriella tillgångar.

I samband med att Legres förvärvade Sergelbolagen så aktiverades 
immateriella tillgångar avseende varumärke samt kundrelationer i balans-
räkningen. Nyttjandeperioderna för kundrelationer har bedömts som 10 
år medan nyttjandeperioden för varumärke är ej bestämbar. Kundrela-
tioner skrivs därmed av, medan varumärke prövas enligt metodiken för 
nedskrivngar som beskrivs nedan. Legres bedömer att varumärke är en 
tillgång med ej bestämbar nyttjandeperiod eftersom värdet på detta 
beror på fler faktorer än nyttjande så som positionering, reputational risk, 
marknadsföringskampanjer m.m. Nedskrivningsprövning speglar därför 
verkligheten bättre än regelbundna avskrivningar.

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 återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av 
eventuell nedskrivning. Där det inte är möjligt att beräkna återvinnings-
värdet för en enskild tillgång, beräknar koncernen återvinningsvärdet för 
den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör.

Immateriella tillgångar med obestämbara nyttjandeperioder och im-
materiella 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 
försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjan-
devärde diskonteras uppskattat framtida kassaflöde till nuvärde med en 
diskonteringsränta före skatt som återspeglar aktuell marknadsbedöm-
ning 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 redo-
visade värdet på tillgången (eller den kassagenererande enheten) ned 
till återvinningsvärdet. En nedskrivning ska omedelbart kostnadföras i 
resultaträkningen.

Då en nedskrivning sedan återförs, ökar tillgångens (den kassagenere-
rande enhetens) redovisade värde till det omvärderade återvinningsvär-
det, men det förhöjda redovisade värdet får inte överskrida det redovisa-

de 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.

Finansiella instrument
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när 
koncernen blir part till instrumentets avtalsenliga villkor. En finansiell 
tillgång bokas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till 
kassaflödet från tillgången upphör, regleras eller när koncernen förlorar 
kontrollen över den. En finansiell skuld, eller del av finansiell skuld, bokas 
bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller 
på annat sätt upphör. Inom Legres så har följade tillgångsklasser i ba-
lansräkningen klassificerats som finansiella tillgångar: Andra långfristiga 
fordringar, kundfordringar, övriga kortfristiga fordringar, förutbetalda 
kostnader och upplupna intäkter, likvida medel. Till finansiella skulder 
räknas följande balansposter: övriga långfristiga skulder, förskott från 
kunder, leverantörsskulder, övriga kortfristiga skulder, upplupna kostna-
der och förutbetalda intäkter.

Vid varje balansdag utvärderar koncernen om det finns objektiva indi-
kationer om att en finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar 
är i behov av nedskrivning på grund av inträffade händelser. Exempel på 
sådana händelser är väsentligt försämrad finansiell ställning för motpar-
ten eller utebliven betalning av förfallna belopp.

Finansiella tillgångar och finansiella skulder som vid den efterföljan-
de redovisningen inte värderas till verkligt värde via resultaträkningen, 
redovisas vid den initiala redovisningen till verkligt värde med tillägg 
respektive avdrag för transaktionskostnader. Finansiella tillgångar och 
finansiella skulder som vid den efterföljande redovisningen värderas till 
verkligt värde via resultaträkningen, redovisas vid den initial redovis-
ningen till verkligt värde. Vid den efterföljande redovisningen värderas 
finansiella instrument till upplupet anskaffningsvärde eller till verkligt 
värde beroende på den initiala kategoriseringen enligt IAS 39.

Vid den initiala redovisningen klassificeras ett finansiellt instrument i 
en av följande kategorier:

Finansiella tillgångar:
a) Verkligt värde via resultaträkningen
b) Lånefordringar och kundfordringar
c) Investeringar som hålles till förfall
d) Finansiella tillgångar som kan säljas

Finansiella skulder
a) Verkligt värde via resultaträkningen
b) Övriga finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde

Finansiella instrumentens verkliga värde
De finansiella tillgångarnas och finansiella skuldernas verkliga värden 
bestäms enligt följande:
Det verkliga värdet för finansiella tillgångar och skulder som handlas på 
en aktiv marknad bestäms med hänvisning till noterat marknadspris. 

Det verkliga värdet på andra finansiella tillgångar och skulder bestäms 
enligt allmänt accepterade värderingsmodeller såsom diskontering av 
framtida kassaflöden och användning av information hämtad från aktuel-
la marknadstransaktioner.

För samtliga finansiella tillgångar och skulder bedöms det redovisade 
värdet vara en god approximation av dess verkliga värde, om inte annat 
särskilt anges i efterföljande noter.

Upplupet anskaffningsvärde
Med upplupet anskaffningsvärde avses det belopp till vilket tillgången el-
ler skulden initialt redovisades med avdrag för amorteringar, tillägg eller 
avdrag för ackumulerad periodisering enligt effektivräntemetoden av den 
initiala skillnaden mellan erhållet/betalat belopp och belopp att betala/
erhålla på förfallodagen samt med avdrag för nedskrivningar.

Effektivräntan är den ränta som vid en diskontering av samtliga fram-
tida förväntade kassaflöden över den förväntade löptiden resulterar i det 
initialt redovisade värdet för den finansiella tillgången eller den finansiella 
skulden.
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Kvittning av finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett netto-
belopp i balansräkningen när det finns en legal rätt att kvitta och när 
avsikt finns att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt 
realisera tillgången och reglera skulden.

Likvida medel
Likvida medel inkluderar kassamedel och banktillgodohavanden samt 
andra kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till kontan-
ter samt är föremål för en obetydlig risk för värdeförändringar. För att 
klassificeras som likvida medel får löptiden inte överskrida tre månader 
från tidpunkten för förvärvet. Kassamedel och banktillgodohavanden 
kategoriseras som ”Lånefordringar och kundfordringar” vilket innebär 
värdering till upplupet anskaffningsvärde. På grund av att bankmedel är 
betalningsbara på anfordran motsvaras upplupet anskaffningsvärde av 
nominellt belopp. Kortfristiga placeringar kategoriseras som ”Innehav för 
handel” och värderas till verkligt värde med värdeförändringar redovisa-
de i resultaträkningen.

Kundfordringar
Kundfordringar kategoriseras som ”Lånefordringar och kundfordringar” 
vilket innebär värdering till upplupet anskaffningsvärde. Kundfordringar-
nas förväntade löptid är dock kort, varför redovisning sker till nominellt 
belopp utan diskontering. Avdrag görs för fordringar som bedömts som 
osäkra. Nedskrivningar av kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder kategoriseras som ”Övriga finansiella skulder” vilket 
innebär värdering till upplupet anskaffningsvärde. Leverantörsskuldernas 
förväntade löptid är dock kort, varför skulden redovisas till nominellt 
belopp utan diskontering.

Skulder till kreditinstitut och andra låneskulder
Emitterade obligationer, aktieägarlån och andra lån kategoriseras som 
”Övriga finansiella skulder” och värderas till upplupet anskaffningsvär-
de enligt effektivräntemetoden. Eventuella skillnader mellan erhållet 
lånebelopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalning eller 
amortering av lån redovisas över lånens löptid.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen har en befintlig förpliktelse (legal 
eller informell) 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 ba-
lansdagen, med hänsyn tagen till risker och osäkerheter förknippade 
med förpliktelsen. När en avsättning beräknas 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 avsätt-
ning 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.

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 inne-
bär 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 
uppskattningar om framtida utfall avseende kassaflöden. Det finns en risk 
att dessa uppskattningar inte stämmer överens med verkligt utfall och 
att värdet på tillgångarna måste justeras nedåt för att anpassas till detta. 
Se vidare not 16 koncernen 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 fram-
tida pensioner så som inflation, löneökningar, förväntad medellivslängd 
m.m. Om utfallet på dessa parametrar avviker från prognosen kommer 
Legres att behöva justera värderingen av avsättningarna. Antaganden 
och parameterar kring pensions finns beskrivet i koncernen not 24. 
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NOT 4 Finansiell riskhantering och finansiella instrument

Koncernen är genom sin verksamhet exponerat för olika typer av finan-
siella risker såsom marknads-, likviditets- och kreditrisker. Marknads-
riskerna består i huvudsak av ränterisk och valutarisk. Det är bolagets 
styrelse som är ytterst ansvarig för exponering, hantering och uppfölj-
ning av koncernens finansiella risker. Styrelsen har delegerat ansvaret för 
den dagliga riskhanteringen till företagets CFO.

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 transaktions-
exponering samt från omräkning av utländska dotterföretags resultaträk-
ningar och balansräkningar till koncernens presentationsvaluta som är 
svenska kronor, så kallad omräkningsexponering. Styrelsen har beslutat 
att inte använda säkringsinstrument för att säkra valutariskerna.

Transaktionsexponering
Transaktionsexponering innebär en risk att resultatet påverkas negativt 
av fluktuationer för ändrade valutakurser för de kassaflöden som sker 
i utländsk valuta. Eftersom koncernens bolag huvudsakligen har både 
in- och utflöden i lokal valuta så är transaktionsexponeringarna för kon-
cernen begränsad. Endast vissa koncerninterna kostnader som faktureras 
mellan bolagen ger upphov till transaktionsexponeringar.

Av nedan tabell framgår nominella nettobelopp av de väsentliga flö-
dena som utgör transaktionsexponering. Exponeringen anges baserat på 
koncernens betalningsflöden i de mest betydande valutorna.

Valuta i MSEK 2017-12-31

EUR 10,1

NOK 0,7

DKK 1,0

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

Valuta i MSEK 2017-12-31

EUR 40,9

NOK 62,5

DKK 10,9

Omräkningsexponering
Omräkningsexponering innebär en risk att värdet på koncernens netto-
investeringar i utländsk valuta påverkas negativt av förändringar i valuta-
kurser. Koncernen konsoliderar nettotillgångarna i SEK på balansdagen. 
Denna risk benämns omräkningsexponering  och valutasäkras ej enligt 
koncernens finanspolicy.

Av nedan tabell framgår omräkningsexponeringen för nettoinveste-
ringar i utländsk valuta. Beloppen nedan anges i SEK.

Valuta i MSEK 2017-12-31

EUR 16,7

NOK 45,9

DKK 10,7

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 huvud-
sakligen exponerad för ränterisk genom dess emitterade obligationer 
på totalt 490 mkr. Dessa löper med rörlig ränta, vilket innebär att koncer-
nens framtida finansiella kostnader påverkas vid ändrade marknads-
räntor. 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 väsentli-
ga valutorna. För transaktionsexponeringen visas hur koncernens resultat 
efter skatt 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 valutaeffekten 
påverkar koncernens resultaträkning. För omräkningsexponeringen visas 
hur koncernens resultat efter skatt samt eget kapital hade påverkats vid 
en förändring av valutakursen.

Känslighetsanalysen för ränterisk visar koncernens känslighet vid en 
ökning respektive minskning om 1 % av marknadsräntan. Räntekänslig-
heten 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.

Känslighetsanalys, mkr 2017 (12 mån) 2017-12-31

Effekt på resultat
Effekt på 

eget kapital

Transaktionsexponering

EUR +10% 1,0 0,8

EUR -10% -1,0 -0,8

NOK +10% 0,1 0,1

NOK -10% -0,1 -0,1

DKK +10% 0,1 0,1

DKK -10% -0,1 -0,1

Omräkningsexponering

EUR +10% 1,7 1,3

EUR -10% -1,7 -1,3

NOK +10% 4,6 3,6

NOK -10% -4,6 -3,6

DKK +10% 1,1 0,9

DKK -10% -1,1 -0,9

Räntor

Finansiella kostnader +1% -4,9 -3,8

Finansiella kostnader -1% 4,9 3,8

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.

Löptidsfördelning av kontraktsenliga betalningsåtaganden relaterade 
till koncernens och moderföretagets finansiella skulder exkl. derivat pre-
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senteras i tabellerna nedan. Beloppen i dessa tabeller är inte diskontera-
de värden och de innehåller i förekommande fall även räntebetalningar 
vilket innebär att dessa belopp inte är möjliga att stämma av mot de be-
lopp 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.

2017-12-31 Inom 3 månader 3–12 månader 1–5 år Över 5 år Totalt

Övriga långfristiga skulder 8,9 26,6 561,1 360,0 956,6

Förskott från kunder 1,4 - - - 1,4

Leverantörsskulder 54,3 - - - 54,3

Aktuella skatteskulder 46,9 - - - 46,9

Övriga kortfristiga skulder 31,0 62,1 93,1

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29,8 59,5 89,3

Totalt 172,3 148,2 561,1 360,0 1 241,6

2017-12-31
Lånefordringar  

och kundfodringar Övriga skulder Övrigt1) Redovisat värde

Finansiella tillgångar

Andra långfristiga fordringar 5,8 - - 5,8

Kundfordringar 76,8 - - 76,8

Övriga kortfristiga fordringar 38,2 - - 38,2

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 43,5 - - 43,5

Likvida medel 297,7 - - 297,7

Övrigt - - 753,8 753,8

462,0 - 753,8 1 215,8

Finansiella skulder

Övriga långfristiga skulder - 685,2 - 685,2

Förskott från kunder - 1,4 - 1,4

Leverantörsskulder - 54,3 - 54,3

Övriga kortfristiga skulder - 93,1 - 93,1

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - 89,3 - 89,3

Övrigt - - 289,8 289,8

- 923,3 289,8 1 213,1

1)  För att möjliggöra avstämning mot poster i balansräkningen har poster som ej utgör finansiella instrument finansiella instrument som ej värderas till verkligt 
värde samt andra tillgångar och skulder som ingår i balansposterna inkluderats i Övrigt.

Kredit- och motpartsrisk
Med kreditrisk avses risken för att motparten i en transaktion orsakar 
koncernen en förlust genom att inte fullfölja sina avtalsenliga förpliktel-
ser. Koncernens exponering för kreditrisk är huvudsakligen hänförlig till 
likvida medel och kundfordringar. 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.

Intäkterna från avtal med Telia Company står för en väsentlig andel av 
koncernens totala intäkter. Därmed finns en koncentrationsrisk. Eftersom 
stor del av kundens omsättning består av inkassointäkter där betalning 
erhålls via insamlade medel, bedöms kreditrisken dock vara liten.

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 redovisade värden på samtliga finansiella tillgångar och framgår av 
tabellen nedan.

2017-12-31

Andra långfristiga fordringar 5,8

Kundfordringar 76,8

Övriga kortfristiga fordringar 38,2

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 43,5

Likvida medel 297,7

Maximal exponering för kreditrisk 462,0

Kategorisering av finansiella instrument
Redovisat värde för finansiella tillgångar och finansiella skulder fördelat 
per värderingskategori i enlighet med IAS 39 framgår av tabellen nedan.

Not 4, fortsättning
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2016/2017 (15 mån) Sverige Norge Finland Danmark Elimineringar
Koncern- 

gemensamt
Totalt  

koncernen

Externa intäkter 221,9 70,2 54,4 27,5 - - 374,0

Interna intäkter - - - - 3,5 -14,3 -10,8

Totala intäkter 221,9 70,2 54,4 27,5 3,5 -14,3 363,2

Avskrivningar -0,2 -0,5 -0,2 -0,1 - -15,6 -16,6

Övriga kostnader -191,2 -50,4 -46,6 -25,5 -28,6 28,4 -313,9

Rörelseresultat 30,5 19,3 7,6 1,9 -25,1 -1,5 32,7

Finansiella intäkter 0,6 1,6 0,0 0,3 - 1,0 3,5

Finansiella kostnader -4,0 - 0,0 0,0 - -28,8 -32,8

Resultat före skatt 27,1 20,9 7,6 2,2 -25,1 -29,3 3,4

Övrig segment-
information 2017-12-31

Tillgångar 332,8 83,2 85,8 28,2 -48,1 733,9 1 215,8

Skulder 313,8 37,3 69,1 17,5 70,6 704,7 1 213,0

NOT 5 Segmentinformation

Koncernens rörelsesegment utgörs av de enskilda bolagen i de respekti-
ve länderna, Sverige, Norge, Danmark och Finland. Därutöver tillkommer 
det koncerngemensamma som ett eget segment. Detta är baserat på 
den interna rapporteringen till den verkställande direktören och utgör 
därmed grund för affärsrelaterade beslut om resursallokering m.m.

I Sverige erbjuds alla typer av tjänster så som inkasso, clearing, kund-

Segmentens intäkter och resultat

reskontra och kreditbeslut. Finland erbjuder alla tjänster utom clearing 
medan Norge erbjuder endast inkasso. Danmark erbjuder inkasso samt 
kreditbeslut.

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

Intäkter från tjänster och produkter 2016/2017 (15 mån)

Inkasso 289,4

Clearing 21,6

Kundreskontrahantering 21,2

Övrigt 31,0

Totalt 363,2

Intäkter från externa kunder fördelade per land1) 2016/2017 (15 mån)

Sverige 221,9

Norge 70,2

Danmark 27,5

Finland 54,4

Totalt 374,0

1) Intäkterna från externa kunder fördelade per land är baserade på var kun-
derna är lokaliserade.

Anläggningstillgångar2) 2016/2017 (15 mån)

Sverige 1,2

Norge 1,3

Danmark 1,0

Finland 0,1

Totalt 3,6

2) Anläggningstillgångarna är exklusive finansiella instrument och uppskjutna 
skattefordringar.

Information om större kunder
Intäkterna genom avtal med Telia Company står för en väsentlig andel 
av koncernens totala intäkter. Telia köpte tjänster från samtliga Legres 
segment under året.
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NOT 8 Övriga rörelsekostnader

2016/2017 (15 mån)

Förvärvskostnader -9,5

Totalt -9,5

NOT 9 Ersättning till revisorer

2016/2017 (15 mån)

Deloitte AB

   revisionsuppdrag 0,9

   revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 0,4

   skatterådgivning -

   övriga tjänster -

Totalt 1,3

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.

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget avser översiktlig 
granskning av delårsrapporter, myndighetsrapportering och tjänster i 
anslutning till intygsgivning och utlåtanden.

NOT 10 Leasingavtal

Operationella leasingavtal – leasetagare
Koncernen är leasetagare genom operationella leasingavtal avseende 
kontorslokaler i alla länder. Summan av årets kostnadsförda leasingavgif-
ter avseende operationella leasingavtal uppgår i koncernen till 14,1 mkr. 

Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara opera-
tionella leasingavtal förfaller enligt följande:

Förfallotidpunkt: 2017-12-31

Minimileaseavgifter

Inom ett år 15,0

Senare än ett år men inom fem år 50,8

Senare än fem år 85,7

Variabla avgifter 0,0

Finansiella leasingavtal - leasetagare
Koncernen har ingått finansiella leasingavtal avseende tjänstebilar. Lea-
singavtalen är ej uppsägningsbara och leasingperioderna varierar mellan 
3–5 år. 

Förfallotidpunkt: 2017-12-31

Inom ett år 0,2

Senare än ett år men inom fem år 0,1

Senare än fem år -

Summa 0,3

NOT 6 Intäkternas fördelning

2016/2017 (15 mån)

Inkassoprovisioner 289,4

Clearingprovisioner 21,6

Övriga tjänster 52,2

Totalt 363,2

NOT 7 Kostnadsslagsredovisning

Rörelsens kostnader presenteras i totalresultatrapporten med en klassifi-
cering baserad på funktionerna ”Produktionskostnader” samt ”Admi-
nistrationskostnader”. Summan av de funktionsindelade kostnaderna 
fördelade sig på följande kostnadsslag.

2016/2017 (15 mån)

Inkassorelaterade kostnader -40,3

Personalkostnader -115,8

Försäljningskostnader -49,4

Telefoni & porto -22,2

Avskrivningar och nedskrivningar -16,5

IT-kostnader -12,6

Lokalkostnader -14,8

Övrigt -58,9

Totalt -330,5

Avskrivningar och nedskrivningar per funktion fördelade sig på följande 
sätt.

2016/2017 (15 mån)

Produktionskostnader -13,0

Administrationskostnader -3,5

Totalt -16,5
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Medelantalet anställda 
2016/2017 (15 mån) Kvinnor Män Totalt

Moderföretaget

Sverige - - -

Totalt i moderföretaget - - -

Dotterföretag

Sergel Kredittjänster AB, 
Sverige 104 47 151

Sergel Finans AS, Norge 57 32 89

Sergel Finans A/S, Danmark 15 19 34

Sergel Oy, Finland 39 16 55

Totalt i dotterföretag 215 114 329

Totalt i koncernen 215 114 329

Styrelseledamöter och övriga  
ledande befattningshavare  2017-12-31

Moderföretaget

  Kvinnor:

     Styrelsen 2

     Övriga ledande befattningshavare inkl. VD

  Män:

     Styrelsen 1

     Övriga ledande befattningshavare inkl. VD 1

Totalt i moderföretaget 4

Koncernen

  Kvinnor:

     Styrelsen -

     Övriga ledande befattningshavare inkl. VD 1

  Män:

     Styrelsen -

     Övriga ledande befattningshavare inkl. VD 4

Totalt i koncernen 9

Löner och ersättningar

Kostnader för ersättningar till anställda 2016/2017 (15 mån)

Moderföretaget

  Löner och andra ersättningar -

  Sociala avgifter -

  Pensionskostnader -

Dotterföretag

  Löner och andra ersättningar 83,2

  Sociala avgifter 15,7

  Pensionskostnader 8,8

Totala löner och ersättningar i koncernen 83,2

Totala sociala avgifter i koncernen 15,7

Totala pensionskostnader i koncernen 8,8

Totalt i koncernen 107,7

Löner och andra ersättningar fördelade mellan
ledande befattningshavare och övriga anställda

2016/2017  
(15 mån)

Moderföretaget

Löner och andra ersättningar till ledande  
befattningshavare (2 personer) -

varav tantiem och liknande ersättningar till 
ledande befattningshavare -

Löner och andra ersättningar till övriga  
anställda -

Totala löner och andra ersättningar  
i moderbolaget -

Moderbolagets ledande befattningshavare är inte anställda i bolaget och 
uppbär inte någon ersättning. Inga kostnader har fakturerats för dessa 
under 2017.

Ersättningar till ledande befattningshavare 
2016/2017 (15 mån)

Grundlön/ 
Arvode

Rörlig  
ersättning

Övriga  
förmåner

Pensions-  
kostnad Totalt

Styrelsens ordförande (Ewa Glennow) - - - - -

Styrelseledamot (Charlotte Strandberg) - - - - -

Styrelseledamot (Per Örtlund) - - - - -

Verkställande direktören (Charlotte Strandberg) - - - - -

Andra ledande befattningshavare (6 personer) 3,2 - 0,5 0,7 4,4

Totala ersättningar till ledande befattningshavare 3,2 - 0,5 0,7 4,4

NOT 11 Antal anställda,  personal kostnader och ledande befattningshavare
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NOT 12 Finansiella intäkter

2016/2017 (15 mån)

Ränteintäkter 2,5

Övrigt 0,5

Totalt 3,0

NOT 13 Finansiella kostnader

2016/2017 (15 mån)

Räntekostnader -21,8

Räntekostnader, moderföretag -8,3

Övrigt -2,2

Totalt -32,3

NOT 14 Skatt på årets resultat

2016/2017 (15 mån)

Aktuell skatt

  Aktuell skatt på årets resultat -13,7

Uppskjuten skatt

  Uppskjuten skatt hänförlig till temporära  
  skillnader 10,3

Totalt -3,4

Avstämning årets skattekostnad

2016/2017 (15 mån)

Resultat före skatt 3,4

Skatt beräknad enligt svensk skattesats (22 %) -0,7

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -2,4

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 0,3

Andra skattesatser i utländska enheter -0,6

Totalt -3,4

Årets redovisade skattekostnad -3,4

Uppskjuten skatt som redovisats i övrigt totalresultat uppgår till -0,5 
mkr och avser omräkningsdifferenser valutakurser samt omvärdering av 
pensionsförpliktelser.

Koncernens uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder 
avser följande poster:

2017-12-31

Uppskjuten skattefordran

Outnyttjade underskottsavdrag 6,4

Uppskjuten skattefordran för pensions-
förpliktelser förmånsbestämda planer 20,7

Övrigt 0,6

Uppskjuten skattefordran 27,7

Uppskjuten skatteskuld

Uppskjuten skatteskuld hänförlig till  
immateriella tillgångar vid Sergelförvärv 74,3

Övrigt 2,6

Uppskjuten skatteskuld 76,9

Uppskjutna skattefordringar värderas till högst det belopp som sannolikt 
kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skatteplikt-
iga resultat. Koncernen har outnyttjade underskottsavdrag på 29,5 mkr 
Dessa avser moderbolaget och har i sin helhet inkluderats i underlag för 
beräkning av uppskjuten skattefordran. Skattesatsen för beräkning av 
uppskjuten skatt uppgår till 22 %.

Löner och andra ersättningar samt pensioner 
till ledande befattningshavare

2016/2017  
(15 mån)

Koncernen

Löner och ersättningar till ledande befatt-
ningshavare (6 personer) 3,7

varav tantiem och liknande ersättningar till 
ledande befattningshavare -

Pensionskostnader till ledande befattnings-
havare 0,7

Totala löner och andra ersättningar samt 
pensioner till ledande befattningshavare i 
koncernen 4,4

Ersättningar till ledande befattningshavare
Moderbolagets styrelse och ledande befattningshavare 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 5 personer som tillsammans med verkställande direktör och 
CFO utgör koncernledningen.

Pensionsförmåner samt övriga förmåner till andra ledande befatt-
ningshavare utgår som del av den totala ersättningen.

Pensioner
Eftersom VD inte är anställd i koncernen saknas avtal om pension.

Avtal om avgångsvederlag
Eftersom VD inte är anställd i moderbolaget saknas avtal om avgångs-
vederlag.

Not 11, fortsättning
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NOT 15 Investeringar i dotterföretag

NOT 16 Immateriella tillgångar

Namn Org.nr och verksamhetsland Verksamhet Innehav (%)1)

Sergel Kredittjänster AB 556264-8310, Sverige Inkasso 100

Sergel Finans Oy 1571416-1, Finland Inkasso 100

Sergel Finans AS 984272170, Norge Inkasso 100

Sergel Finans A/S 35481036, Danmark Inkasso 100

1) Procentuellt innehav avser ägarandel och röstandel som innehas av moderföretaget.

Moderbolaget hade inga dotterföretag den 31 december 2016.
Koncernen har inga väsentliga innehav utan bestämmande inflytande.        

Goodwill Kundrelationer Varumärken Datautveckling
Pågående  

nyinvesteringar Totalt

Ingående anskaffningsvärde per  
1 november 2016 - - - - - -

Inköp - - - - 2,3 2,3

Förvärv 302,4 247,5 105,8 1,0 14,3 671,0

Omräkningsdifferenser - -0,1 0,2 - - 0,1

Utgående ackumulerade anskaff-
ningsvärden per 31 december 2017 302,4 247,4 106,0 1,0 16,6 673,4

Ingående avskrivningar per 1 november 
2016 - - - - - -

Årets avskrivningar - -15,6 - -0,1 - -15,7

Utgående ackumulerade avskrivningar 
per 31 december 2017 - -15,6 - -0,1 - -15,7

Redovisat värde per 31 december 2017 302,4 231,8 106,0 0,9 16,6 657,7
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Fördelning av avskrivning och nedskrivning av immateriella tillgångar 
i totalresultatet

2016/2017 (15 mån)

Produktionskostnader -12,2

Administrationskostnader -3,4

Totalt -15,6

Nedskrivningsprövning av goodwill
Goodwill har fördelats på följande kassagenererande enheter:

Goodwill per land 2017-12-31

Sverige 161,5

Norge 84,8

Finland 42,5

Danmark 13,6

Redovisat värde 302,4

Varumärke har fördelats på följande kassagenererande enheter:

Varumärke per land 2017-12-31

Sverige 64,9

Norge 19,2

Finland 14,8

Danmark 7,1

Redovisat värde 106,0

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill och varumärke görs 
årligen samt då indikationer finns på att nedskrivningsbehov föreligger. I 
samband med detta fördelas tillgångarna på bolagens kassagenererande 
enheter (KGE) som utgörs av koncernens fem bolag. Återvinningsbart 
belopp för en kassagenererande enhet fastställs baserat på beräkningar 
av nyttjandevärde. Beräkningarna utgår från uppskattade framtida kas-
saflöden baserade på av ledningen godkända finansiella prognoser som 
täcker en 3-årsperiod.  

Kassaflöden från 3 år upp till 10 år extrapoleras med hjälp av bedömd 
tillväxttakt enligt nedan.

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

kassaflöden

Ledningen har fastställt den prognostiserade EBITDA marginalen baserat 
på tidigare resultat och förväntningar på den framtida marknadsutveck-
lingen. För att extrapolera kassaflöden bortom budgetperioden har en 
tillväxttakt om 3 procent använts för samtliga KGE. Denna tillväxttakt 
bedöms vara en konservativ skattning. Vidare har en genomsnittlig 
diskonteringsränta efter skatt använts vid beräkningarna. Diskonterings-
räntan har fastställts genom beräkning av den viktade kapitalkostnaden 
(WACC) och uppgår till 10,1%.

Vidare har en tioårig prognosperiod använts eftersom Legres bedö-
mer att det bättre speglar de underliggande tillgångarnas framtida 
kassaflöden.

Baserat på de antaganden som presenteras ovan överstiger nyttjan-
devärdet redovisat goodwillvärde. Rimliga förändringar av ovanstående 
antaganden skulle inte medföra att något nedskrivningsbehov skulle 
uppkomma avseende goodwill.

Not 16, fortsättning

NOT 17 Inventarier

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden  -      

Inköp 2,6

Förvärv 1,9

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4,5

Ingående avskrivningar  -      

Årets avskrivningar -0,9

Utgående ackumulerade avskrivningar -0,9

Redovisat värde 3,6

Fördelning av avskrivning och nedskrivning av materiella tillgångar  
i totalresultatet

2016/2017 (15 mån)

Produktionskostnader -0,7

Administrationskostnader -0,2

Totalt -0,9
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NOT 18 Andra långfristiga fordringar

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde  -      

Tillkommande fordringar 5,8

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5,8

Redovisat värde 5,8

NOT 19 Kundfordringar

2017-12-31

Kundfordringar, brutto 77,0

Reserv för osäkra fordringar -0,2

Kundfordringar, netto efter reserv  
för osäkra fordringar

76,8

Företagsledningen bedömer att redovisat värde för kundfordringar, netto 
efter reserv för osäkra fordringar, överensstämmer med verkligt värde.

Åldersanalys kundfordringar 2017-12-31

Ej förfallna 59,8

Förfallna 30 dagar 9,6

Förfallna 31-60 dagar 4,0

Förfallna 61-90 dagar 2,7

Förfallna > 90 dagar 0,7

Totalt  76,8

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

NOT 20 Förutbetalda kostnader och   
 upplupna intäkter

2017-12-31

Förutbetalda hyror  4,1    

Upplupna ränteintäkter 8,6

Upplupna clearingintäkter 11,7

Övriga poster  19,1    

Redovisat värde  43,5    

NOT 21 Likvida medel

2017-12-31

Disponibla tillgodohavanden hos banker  
och andra kreditinstitut 297,7

Totalt 297,7

NOT 22 Omräkningsreserver

Omräkningsreserver avser valutaomräkningsdifferenser vid omräkning av 
utlandsverksamheter till SEK, vilka redovisas i övrigt totalresultat.

NOT 23 Övriga långfristiga skulder

2017-12-31

Emitterade obligationer 476,8

Aktieägarlån 208,4

Redovisat värde 685,2

Obligationerna emitterades den 30 juni 2017 och noterades på före-
tagsobligationslistan hos Nasdaq Stockholm den 28 augusti. Räntan 
på de emitterade obligationerna är satt till 90-dagar STIBOR + 7,25 %. 
Räntebindningstiden uppgår till 90 dagar. Obligationerna förfaller den 29 
december 2020.

Aktieägarlånet mottogs den 30 juni 2017 och räntan är satt till 8 % för 
hela löptiden. Förfallodagen är satt till tidigast dagen efter förfallodag för 
de emitterade obligationerna (29 december 2020).

Se vidare not 4 för beräkningar angående räntekänslighet. 
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NOT 24 Pensioner

Koncernens pensionsåtaganden omfattar både avgifts- och förmåns-
bestämda pensionsplaner. Koncernens avgiftsbestämda pensionsplaner 
finns företrädesvis i Sverige.  

Total kostnad för räkenskapsåret avseende avgiftsbestämda pensions-
planer uppgick till 4,3 mkr.

Förmånsbestämda pensionsplaner
Koncernen har förmånsbaserade pensionsplaner i för anställda i Sverige. 
Anställda som är födda 1978 eller tidigare omfattas av ITP 2. I ITP 2 ingår 
ålderspension, sjukpension och efterlevandeskydd. Ålderspensionen 
inom ITP 2 är förmånsbestämd och förmånen baseras på den anställdes 
slutlön, och ger 10 procent av slutlönen mellan 0 och 7,5 inkomstbasbe-
lopp, 65 procent mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp och 32,5 procent 
mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp. Ett inkomstbasbelopp uppgick 
per den 31 december 2017 till 61,5 Tkr. Koncernens åtagande avseende 
ITP 2 hanteras och administreras av Telia Companys svenska pensions-
stiftelse där Legres har en andel av de totala pensionförpliktelserna och 
förvaltningstillgångarna. Denna andel avser beräknade förpliktelser och 
tillgångar för personalen på Sergel Kredittjänster AB. Mer information 
om investeringsstrategi och riskpolicy återfinns i Telia Companys svenska 
årsredovisning.

Den senaste aktuarieberäkningen av nuvärdet av den förmånsbe-
stämda förpliktelsen genomfördes av PwC. Nuvärdet av den förmåns-
bestämda förpliktelsen och de hänförliga tjänstgöringskostnaderna för 
innevarande period samt tjänstgöringskostnaderna från tidigare perioder 
har beräknats utifrån den så kallade Projected Unit Credit Method.

Väsentliga uppskattningar för förmånsbestämda pensionsförpliktelser: 
aktuariella antaganden och känslighet

De viktigaste aktuariella antagandena framgår nedan:

2017-12-31

Diskonteringsränta 3,00%

Förväntad löneökning 2,85%

Inflation 1,80%

Inkomstbasbelopp 2,65%

Återstående tjänstgöringstid 11,0

Antaganden beträffande livslängd baseras på statistik i dödlighetsun-
dersökningen DUS14 och har fastställts i samråd med aktuariell expertis. 
Dessa antaganden innebär följande genomsnittliga återstående levnads-
år för en person som går i pension vid 65 års ålder:

2017-12-31

Pensionering vid rapportperiodens slut

 - Män 21,8

 - Kvinnor 24,4

Pensionering 20 år efter rapportperiodens slut

 - Män 23,6

 - Kvinnor 25,5

De mest väsentliga aktuariella antagandena vid beräkning av den för-
månsbestämda pensionsförpliktelsen är diskonteringsränta, löneökning 
och livslängdsantagande. Nedan framgår en känslighetsanalys över hur 
rimliga förändringar i dessa antaganden skulle påverka den redovisade 
förmånsbestämda nettoförpliktelsen:

Nuvärde av förpliktelsen 2017-12-31

Ändring diskonteringsränta + 0,5% 175,4

Ändring diskonteringsränta - 0,5% 221,6

Ändring löneökning + 0,5 % 203,1

Ändring löneökning - 0,5 % 191,0

Ändring livslängdsantagande + 1 år 202,0

Ändring pensionsökningar + 0,5 % 217,3

Ändring pensionsökningar - 0,5 % 173,8

Vid en bedömning av känslighetsanalysen som presenteras ovan är det 
viktigt att beakta att det är osannolikt att förändringar i ett antagande 
skulle ske isolerat från förändringar i andra aktuariella antaganden efter-
som vissa antaganden kan antas korrelera med varandra och till viss mån 
ha motverkande effekt på den förmånsbestämda förpliktelsen. Det har 
inte skett någon förändring i metoden eller de använda antagandena vid 
framtagandet av känslighetsanalysen jämfört med tidigare år.

Belopp redovisade i resultaträkningen för 
förmånsbestämda pensionsförpliktelser

2016/2017  
(15 mån)

Tjänstgöringskostnader under innevarande 
period

-2,2

Nettoräntekostnad -2,1

Särskild löneskatt -1,0

Summa redovisad i resultaträkningen -5,3

Av den förmånsbestämda kostnaden har 4,2 mkr redovisats som pro-
duktionskostnader och resterande del som administrationskostnader i 
koncernens resultaträkning.

Belopp redovisade i övrigt totalresultat för 
förmånsbestämda pensionsförpliktelser

2017  
(15 mån)

Omvärderingar av den förmånsbestämda netto-
skulden:

-

Avkastning på förvaltningstillgångar (exklusive 
belopp som ingår i nettoräntekostnaden)

1,7

Aktuariella vinster och förluster som uppstår till 
följd av förändringar i erfarenhet

0,7

Övrigt 0,6

Summa redovisad i övrigt totalresultat 3,0

Summa belopp redovisade i totalresultatet -2,3
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Belopp redovisade i balansräkningen för 
förmånsbestämda pensionsförpliktelser 2017-12-31

Fonderade pensionsförpliktelser inklusive  
löneskatt 196,8

Förvaltningstillgångarnas verkliga värde -33,4

Netto fonderade pensionsförpliktelser (tillgång) 163,4

Ofonderade pensionsförpliktelser inklusive 
löneskatt -

Netto ofonderade och fonderade  
pensionsförpliktelser 163,4

I balansräkningen uppgår pensionsskulden till 166,0 mkr. Häri ingår även 
finsk pensionsrelaterad skuld på 1,6 mkr.

Periodens förändring i den förmånsbestämda 
förpliktelsen 2017-12-31

Förmånsbestämd förpliktelse vid periodens 
början

Övertagna förpliktelser vid rörelseförvärv 194,1

Tjänstgöringskostnad under innevarande period 2,2

Nettoräntekostnad 2,6

Aktuariella vinster (minus) och förluster

Erfarenhetsbaserade justeringar -0,7

Effekt av regleringar 0,2

Pensionsutbetalningar -1,6

Förmånsbestämd förpliktelse  
vid periodens utgång 196,8

Förändringar av förvaltningstillgångarnas verk - 
liga värde under innevarande år var följande: 2017-12-31

Förvaltningstillgångarnas verkliga värde vid 
periodens början 

Tillgångar förvärvade vid rörelseförvärv -32,9

Ränteintäkter -0,5

Omräkningar vinster (förluster):

Avkastning på förvaltningstillgångar (exklusive 
belopp som inkluderats i nettoräntekostnaderna) -1,6

Utbetalda ersättningar 1,6

Förvaltningstillgångarnas verkliga värde vid 
periodens slut -33,4

NOT 25 Upplupna kostnader och  
 förutbetalda intäkter

2017-12-31

Upplupna löner 15,2

Upplupna semesterlöner 13,9

Upplupna sociala avgifter 3,4

Upplupen ränta 2,1

Övriga poster 54,7

Redovisat värde 89,3

Not 24, fortsättning

NOT 26 Ställda säkerheter och  
 eventualförpliktelser

Ställda säkerheter 2017-12-31

Företagsinteckningar -

Spärrade medel 38,5

Totalt 38,5

Eventualförpliktelser 2017-12-31

Övriga ansvarsförbindelser 2,0

Totalt 2,0

NOT 27 Transaktioner med närstående

Transaktioner mellan företaget och dess dotterföretag, vilka är närstå-
ende till företaget, har eliminerats vid konsolideringen och upplysningar 
om dessa transaktioner lämnas därför inte i denna not. Upplysningar 
om transaktioner mellan koncernen och övriga närstående presenteras 
nedan.

Försäljning av varor och tjänster 2016/2017 (15 mån)

Moderföretaget -

Övriga närstående bolag 4,8

Totalt 4,8

Inköp av varor och tjänster 2016/2017 (15 mån)

Moderföretaget -

Övriga närstående bolag 13,3

Totalt 13,3

Fordringar till närstående 2017-12-31

Moderföretaget -

Övriga närstående bolag 8,8

Redovisat värde 8,8

Skulder till närstående 2017-12-31

Moderföretaget 208,0

Övriga närstående bolag 23,2

Redovisat värde 231,2

Försäljning och inköp av varor och tjänster sker på marknadsmässiga 
villkor.

Lån till närstående 2016/2017

- -

Totalt -
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NOT 28 Rörelseförvärv

Den 30 juni 2017 förvärvade Legres AB (publ) samtliga aktier och röster 
i Sergel Kredittjänster AB, Sergel Oy, Sergel Norge AS och Sergel A/S 
från Telia Company AB. Bolagen tillhandahåller kredithanteringstjänster 
och verkar i hela Norden. Förvärvet är ett stort steg på väg mot målet 
att etablera sig som en stor aktör med ett helhetserbjudande inom kre-
dithantering för transaktionsintensiva bolag i norra Europa. Förvärvet 
tillför också koncernen ett mycket starkt och välkänt varumärke samt 
lång erfarenhet och kompetens inom branschen. Anskaffningsvärdet 
uppgick till 674,7 Mkr och samtidigt redovisades förvärvskostnader om 
9,4 Mkr i resultaträkningen. I moderbolaget har transaktionskostnader-

NOT 29 Händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets utgång.

na aktiverats som del av anskaffningsvärdet för aktierna i dotterbola-
gen. Se vidare not 2 redovisningsprinciper för skillander mellan koncern 
och moderbolag avseende redovisning av rörelseförvärv. Verkligt värde 
på nettotillgångar som identifierats vid förvärvsdagen uppgick till 372,6 
Mkr. Goodwill som identifierats på förvärvsdagen uppgick till 302,4 Mkr. 
Denna är i sin helhet skattepliktig.

De förvärvade bolagen har bidragit med intäkter på 374,0 mkr och ett 
rörelseresultat om 52,2 mkr till koncernen för perioden 2017-07-01 t.o.m. 
2017-12-31. Proforma-justerad omsättning för helåret 2017 uppgick till 
723,0 mkr.

Förvärvets nettotillgångar fördelas enligt följande:

Redovisat värde
värde före förvärvet

Justeringar till
verkligt värde Verkligt värde

Immateriella tillgångar 15,9 353,5 369,4

Materiella tillgångar 1,9 1,9

Övriga tillgångar 155,6 155,6

Kassa och bank 273,7 273,7

Avsättningar för pensioner -161,2 -161,2

Övriga skulder -188,2 -78,6 -266,8

Nettotillgångar 97,7 274,9 372,6

Anskaffningsvärde 674,7

Goodwill 302,4

Kassa och bank i förvärvade företag -273,7

Nettokassaflöde 401,0
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Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets rapport över totalresultat

(Mkr) Not
2016-10-06
2017-12-31

Årets resultat 28,7

Övrigt totalresultat -

ÅRETS TOTALRESULTAT 28,7

(Mkr) Not

2016-10-06
2017-12-31

(15 mån)

Intäkter 2,3 3,5

Produktionskostnader  -      

Bruttoresultat 3,5

Administrationskostnader -5,0

Rörelseresultat 4, 5, 6 -1,5

Resultat från andelar i koncernföretag 7 51,5

Övriga ränteintäkter och liknade resultatposter 8 1,0

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -28,8

Resultat efter finansiella poster 22,2

Resultat före skatt 22,2

Skatt på årets resultat 10 6,5

ÅRETS RESULTAT 28,7
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Moderbolagets balansräkning
(Mkr) Not 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 11 684,1

Uppskjuten skattefordran 10 6,5

690,6

Summa anläggningstillgångar 690,6

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 12 4,1

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 6,2

Summa kortfristiga fordringar 10,3

Kassa och bank 14 33,0

Summa omsättningstillgångar 43,3

SUMMA TILLGÅNGAR 733,9

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 15 0,5

0,5

Fritt eget kapital

Årets resultat 28,7

28,7

Summa eget kapital 29,2

Långfristiga skulder 16

Obligationslån 476,8

Skulder till koncernföretag 208,3

Summa långfristiga skulder 685,1

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 5,4

Övriga kortfristiga skulder 13,8

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 0,4

Summa kortfristiga skulder 19,6

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 733,9
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Moderbolagets rapport över 
förändringar i eget kapital

Bundet eget 
kapital Fritt eget kapital

(Mkr) Aktiekapital
Balanserad vinst 

eller förlust
Årets  

resultat
Summa eget 

kapital

Ingående balans per 6 oktober 2016 - - - -

Transaktioner med ägare:

Inbetalt aktiekapital 0,5 - - 0,5

Summa transaktioner med aktieägare 0,5 - - 0,5

Årets resultat - - 28,7 28,7

Övrigt totalresultat - - - -

Summa övrigt totalresultat - - - -

Summa totalresultat - - 28,7 28,7

Utgående balans per 31 december 2017 0,5 - 28,7 29,2
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Moderbolagets kassaflödesanalys

(Tkr) Not

2016-10-06
2017-12-31

(15 mån)

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat -1,5

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Erhållen utdelning 51,5

Erlagd ränta -28,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 21,2

Förändringar i rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar -14,3

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder 5,4

Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder 14,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten 26,5

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag -684,1

Kassaflöde från Investeringsverksamheten -684,1

Finansieringsverksamheten

Inbetalt aktiekapital 0,5

Nyemission obligationer 490,0

Upptagna lån 200,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 690,5

Årets kassaflöde 32,9

Likvida medel vid årets början 0,0

Likvida medel vid årets slut 14 32,9
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Noter

NOT 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsre-
dovisningslagen 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 redovisningsprin-
ciper beskrivs nedan:

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

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

NOT 2 Nettoomsättningens  
 fördelning

Nettoomsättning per verksamhetsgren 2016/2017 (15 mån)

Koncernintern försäljning 3,5

Summa 3,5

Nettoomsättning per geografisk marknad 2016/2017 (15 mån)

Sverige 2,3

Norge 0,2

Finland 0,3

Danmark 0,7

Summa 3,5

NOT 3 Uppgift om inköp och för- 
 säljning inom samma koncern

2016/2017 (15 mån)

Inköp 0,0%

Försäljning 100,0%

NOT 4 Ersättning till revisor 

2016/2017 (15 mån)

Deloitte AB

   revisionsuppdrag 0,2

   revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 0,3

   skatterådgivning -

   övriga tjänster -

Totalt 0,5

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.

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget avser granskning 
av prospekt kopplat till notering av obligation, samt kvalitetssäkring, 
genomgång och granskning av delårsrapport.

NOT 5 Leasingavtal 

Operationella leasingavtal - leasetagare
Moderbolaget har ej ingått några leasingavtal .

NOT 6 Personal 

Löner, ersättningar, sociala avgifter  
och pensionskostnader 2016/2017 (15 mån)

Löner och andra ersättningar -

Sociala avgifter -

Pensionskostnader -

Totalt -

Se not 11 i koncernen för information om medelantalet anställda, löner 
och ersättningar samt fördelning mellan kvinnor och män i styrelsen och 
ledande befattningshavare.
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NOT 7 Resultat från andelar 
 i koncernföretag 

2016/2017 (15 mån)

Utdelning 51,5

Summa 51,5

NOT 8 Övriga ränteintäkter och 
 liknande resultatposter 

2016/2017 (15 mån)

Kursdifferenser 1,0

Summa 1,0

NOT 9 Räntekostnader och 
 liknande resultatposter 

2016/2017 (15 mån)

Räntekostnader -18,3

Räntekostnader, koncernföretag -8,3

Övrigt -2,2

Summa -28,8

NOT 10 Skatt på årets resultat 

2016/2017 (15 mån)

Aktuell skatt  -      

Uppskjuten skatt 6,5

Skatt på årets resultat 6,5

Avstämning årets skattekostnad

2016/2017 (15 mån)

Redovisat resultat före skatt 22,2

Skatt beräknad enligt svensk skattesats (22 %) -4,9

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 
avseende utdelning 11,4

Summa 6,5

Årets redovisade skattekostnad 6,5

Uppskjuten skattefordran och uppskjuten skatteskuld
Moderföretagets uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatte-
skulder avser följande poster:

2017-12-31

Uppskjuten skattefordran

Outnyttjade underskottsavdrag 6,5

Uppskjuten skattefordran 6,5

Uppskjuten skatteskuld

- -

Uppskjuten skatteskuld -

Netto, redovisad uppskjuten  
skatte[fordran/skuld] 6,5

Uppskjutna skattefordringar värderas till högst det belopp som sannolikt 
kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skatteplikti-
ga resultat. Företaget har outnyttjade underskottsavdrag uppgående till 
29,3 mkr.

Skattesatsen för beräkning av uppskjuten skatt uppgår till 22,0 %.
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NOT 11 Andelar i koncernföretag 

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde    -   

Förvärv av dotterbolag 684,1

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 684,1

Redovisat värde 684,1

Företagets innehav av andelar i koncernföretag

Företagets namn Kapitalandel1) Antal andelar 2017-12-31

Sergel Kredittjänster AB 100% 5 000 198,5

Sergel Norge AS 100% 227 247 225,0

Sergel Finland Oy 100% 267 966 000 120,3

Sergel Danmark A/S 100% 100 000 140,3

Totalt 684,1

1) Kapitalandel överensstämmer med röstandel.

Företagets namn Org. nr Säte

Sergel Kredittjänster AB 556264-8310 Stockholm

Sergel Norge AS 984272170 Sandefjord

Sergel Finland Oy 1571416-1 Helsingfors

Sergel Danmark A/S 35481036 Köpenhamn

Moderföretaget har under året förvärvat innehavet i samtliga ovan be-
skrivna koncernföretag. Se not 28 Rörelseförvärv.

NOT 12 Fordringar hos koncernföretag 

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde     -  

Tillkommande fordringar 4,1

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4,1

Redovisat värde 4,1

NOT 13 Förutbetalda kostnader och 
 upplupna intäkter 

2017-12-31

Förutbetalda kostnader 4,3

Övrigt 1,9

Redovisat värde 6,2

NOT 14 Kassa och bank 

2017-12-31

Disponibla tillgodohavanden hos banker  
och andra kreditinstitut

32,9

Spärrade medel 0,1

Totalt 33,0

NOT 15 Aktiekapital 

Aktiekapitalet består per 2017-12-31 och 2016-12-31 av totalt av 500 000 
aktier med ett kvotvärde om 1 kr.

NOT 16 Långfristiga skulder 

2017-12-31

Emitterade obligationer 476,8

Aktieägarlån 208,3

Redovisat värde 685,1

Se not 23 i koncernen för mer information om obligation och aktieägarlån.

NOT 17 Upplupna kostnader och 
 förutbetalda intäkter 

2017-12-31

Upplupen ränta 0,2

Övriga poster 0,2

Redovisat värde 0,4
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NOT 18 Finansiella instrument

Löptidsfördelning finansiella skulder

Kategorisering av finansiella instrument

2017-12-31 Inom 3 månader 3–12 månader 1–5 år Över 5 år Totalt

Obligationslån - - 476,8 - 476,8

Skulder till koncernföretag - - 208,3 - 208,3

Leverantörsskulder 5,4 - - - 5,4

Övriga kortfristiga skulder - 13,8 - - 13,8

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0,4 - - - 0,4

Totalt 5,8 13,8 685,1 0,0 704,7

2017-12-31
Lånefordringar 

och kundfordringar Övriga skulder Övrigt1) Redovisat värde

Finansiella tillgångar

Kassa och bank 33,0 - - 33,0

Fordringar hos koncernföretag 4,1 - - 4,1

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6,2 - - 6,2

Övrigt - - 690,6 690,6

Totalt 43,3 - 690,6 733,9

Finansiella skulder

Obligationslån - 476,8 - 476,8

Skulder till koncernföretag - 208,3 - 208,3

Leverantörsskulder - 5,4 - 5,4

Övriga kortfristiga skulder - 13,8 - 13,8

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - 0,4 - 0,4

Totalt - 704,7 - 704,7

1)  För att möjliggöra avstämning mot poster i balansräkningen har poster som ej utgör finansiella instrument finansiella instrument som ej värderas till verkligt 
värde samt andra tillgångar och skulder som ingår i balansposterna inkluderats i Övrigt.
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NOT 19 Ställda säkerheter och 
 eventualförpliktelser 

Bolaget har inga ställda säkerheter och eventualförpliktelser.

NOT 20 Transaktioner med närstående 

Transaktioner mellan moderföretaget och dess dotterföretag, vilka är 
närstående till moderföretaget samt upplysningar om transaktioner 
mellan övriga närstående presenteras nedan.

Försäljning av varor och tjänster
2016/2017

(15 mån)

Sergel Kredittjänster AB 2,3

Sergel Norge AS 0,2

Sergel Oy 0,3

Sergel A/S 0,7

Totalt 3,5

NOT 21 Händelser efter balansdagen 

Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets utgång.

NOT 22 Disposition av företagets vinst 

2017-12-31

Till årsstämmans förfogande står följande  
vinstmedel 28 660 074

Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras 28 660 074

Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande 
av styrelsen den 26 april 2018. Koncernens resultaträkning och balans-
räkning samt moderföretagets resultaträkning och balansräkning blir 
föremål för fastställelse på årsstämman den 2 maj 2018.
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Styrelsens och  
verkställande direktörens underskrift

STOCKHOLM 26 APRIL 2018

Kent Åkerlund
Auktoriserad revisor

Vår revisionsberättelse har avgivits den 30 APRIL 2018
Deloitte AB

Charlotte Strandberg
Styrelseledamot och Verkställande direktör

Per Örtlund
Styrelseledamot

Ewa Glennow
Styrelseordförande

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 företaget ställning och resultat och att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utveck-
lingen av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 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 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.
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REVISIONSBERÄTTELSE 
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 2016-10-06 – 2017-12-31 med 
undantag för bolagsstyrningsrapporten på sidan 3.  

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 2017 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2017 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
International Financial Reporting Standards (IFRS), så 
som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Våra 
uttalanden omfattar inte bolagsstyrningsrapporten på 
sidorna 3. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga 
delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för 
moderbolaget och koncernen.  

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen 
och koncernredovisningen är förenliga med innehållet i 
den kompletterande rapport som har överlämnats till 
moderbolagets styrelse 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 
årsredovisningen och koncernredovisningen för den 
aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom 
ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande 
till, årsredovisningen 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 2017 till 657,7 MSEK. Värdena 
består bland annat av goodwill, kundrelationer och 
Varumärken. 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 
16 i årsredovisningen.  

Vår revision omfattade följande granskningsåtgärder 
men var inte begränsad till dessa: 

• Vi har granskat och bedömt 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. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad 
gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som de 
antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de 
bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och 
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Legres AB (publ) 
organisationsnummer 559085-4773 

koncernredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets 
och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden 
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen 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 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel, 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 fel 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. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen 
av årsredovisningen och koncernredovisningen finns 
på Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna 
beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

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 2016-10-06 – 
2017-12-31 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter 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 moderbolaget 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 ekonomiska situation och att tillse att 
bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den 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. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen 
av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna 
beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 
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Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten 
Det är styrelsen som har ansvaret för 
bolagsstyrningsrapporten på sidan 3 och för att den är 
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. 

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 
16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. 
Detta innebär att vår granskning av 
bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och 
en väsentligt mindre omfattning jämfört med den 
inriktning och omfattning som en revision enligt 
International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna 
granskning ger oss tillräcklig grund för våra 
uttalanden. 

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. 
Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket 
punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § 
andra stycket samma lag är förenliga med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga 
delar samt är i överensstämmelse med 
årsredovisningslagen.  

Deloitte AB, utsågs till Legres ABs revisor av 
bolagsstämman 2017-04-27 och har varit bolagets 
revisor sedan 2017-04-27. 

 

Stockholm 2018-04-30 

Deloitte AB 

 

 

Kent Åkerlund 
Auktoriserad revisor 

ÅRSREDOVISNING 2017LEGRES AB (PUBL)

37

R
E

V
IS

IO
N

S
B

E
R

Ä
T

T
E

L
S

E


