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Sveriges ad,·obtsamfund 

Årsredovisning för Sveriges advokatsamfund 2020 

Sryn:lsen och generalsekre1eniren avger hänned årsredovisning och koncemredovisning för räkenskapsåret 2020--0 l-0 I - 2020-12-31. 

lnnehållsllirteckning 

Förvaltningsbcrlnelsc 
Resultatrikning. koncernen Sveriges advokatsamfund 
Balanmkning, koncernen Sveriges advokatsamfund 
FörAndring av eget kapital. koncernen S,·criges advokatsamfund 
Kassaflödesanalys. konccmcn Sveriges ad,·okatsamfund 
Resultan-Alming. S,·crigcs advokatsamfund 
Balansräkning, Sveriges advokatsamfund 
Förändring av eget kapital. Sveriges ad,·okauamfund 
Till!ggsupplymingar 

övriga upplysningar 
Underskrifter 

FörvaltnlngsberBttelse 

Verksamheten 

Advokatsamfundets 4ndamil 4r an: 
• vidmakthllla en etiskt och professionclll hög kvalitet inom kåren 

s;., 
I 
3 

' 1 

1 
8 

Il 
Il 

• följa riruur.,ecklinp och verb far an samfundets erfarenhet kommer denna till godo 

• tillvarata advokatcruas allminna yrkesintresscn 
- verb för sammanh!llning och samförstånd mellan advokaterna 

Samfundet har per 2020-12-3 J 6 250 (6 125) ledamöter. Antalet ledamöter har ökat kraftigt de senaste 16 åren 

Advokalsamfwidcl Ar reglerat i rättcgångmalken och samfundets stadgaJ fastställs av regeringen. Bara den wm ar ledamot av samfundet 
f1r anvtnda titeln advokat. Samfundet Ar en privam1ttslig sammanslutning med vissa offendigrittsliga uppgifter. 
Till dessa uppgifter hör samfundets prövning av dem wm ansöker om intrtdc liksom disciplinvcrksamheten 10m syftar till an uppritl· 
hålla en hög kvalitet p& ad,·okalUrcn. En mh.·okat Ar enligt rtttegånpbalkcn skyldis an iaktta god ad,·okatsed 

Advokatsamfundet deltar i den offendiga debanen i &mncn som 4r s.imcih angelägna for nittsutvecklingcn 
Advokatsamfundet Ar en av de viktigaste aktörerna i rättssamhllllct och anlitas i stor omfattning som rcmissorgan och avger yttranden 
över i ston sen alla förslag 1ill central lagstiftning. 2020 besvarades 116 remisser och 2019 90 remisser. 
Verksamheten under 2020 beskrives i organisationen! \'crksamhetsbcrättelsc som publiceras pi hemsidan. 

FörAndrad hantering av lönekostnader 
Till följd av Skatteverkets nya regler om skancdcklanuioncr p& indi,idnivå hanteras koncemcns lönekostnader sedan 2019 i Ad,·okatsarn.1 
del som avser dotterbolaget. Sveriges Advokaters Scn.icc AB (SASAB). vidarcfakturenls och rcdmisas som en lwris inlikt i Alh·okats.om 
not 5. Den koncerninterna faktureringen elimincraJ och totala personalkostnader i koncernen är jArnforbara med ~de år. 

Viktiga hlndelKr under Aret 

Konsumrnttvisrnlmnd 
Genom KonswnenttvistnArnnden kan advokatklienler som Ar konsumenter fl kra\· mot advokater eller advokatbyricr prövade. 
Konsumcnttvistnimndcn har under åm monagi1 88 ansökningar om pcthningar. Det It ner An under ir 2019, di 80 ansökningar om 
prövning mottogs. Slutligt bcslul har meddelats i 86 (64) Arcndcn, ,·arav 69 (47) ärenden har prö\'Bts i sak och 17 f 17) Arcnden har avvisa1 
eller avskrivits. Samtlig■ ärenden som har prö\·ats i sak har avsett begäran om nedsättnins o,· arvode 
I 16 ( 19) fall har konsumentens begäran om nedsättning bifallits eller delvis bifallits och i 53 (28) fall har konsumentens begäran aulagit: 

Förcglcndc år inom parcnrcs 

Oistjplinanmjlnin,■r oc;h prgpktil' till:,yn 
Antalet disciplinanm!lningar mot advokatCf \'lf under 2020 545 stycken (456). Antalet anm!lningar ökade med 20 procent 
samtidigt som advokatkåren ökade med knappt 2 procent. Sett ö\·cr längre tid har antalet anmälningar minska1 i 
forluillande till kårens storlek. Under året uteslöts tre (0) advokater ur Advokatsamfundet, Föregående år inom parentes 

~ 
Pandemin har pivcrkat koncernens ,·crks■mhcl och omsittning. Till foljd av pandemin tog S,·erigcs advokatsamfunds styrelse bon 
utbildningskravct for advokater under 2020 vilket påverkat dotterbolaget SASABs intäxter för kursvcrksamheten negativt medan 
kostnaderna for Samfundet har minskat till följd av an större !UlltllTlW1koms1er st!llts in. 
Stor del av kurs\rffl(sarnheten har kunnat genomföras digitalt men Advokatdagarna och Stockholm Human Rights Award 2020 
har inte kunnat genomforas 

FOnAntad framtida ntvttkling 

Fortnh RSNI anslutnint 
Sryn:lsen bedömer an utbronct ■v Corona-pandcmin l\·en kommer an fl negati,·a effekter på koncernens rcsultal på nya året men kan i 
dags!Agct inte bedöma omfatminsen av dessa. Styrelsen följer aktivt utvecklingen. Baserat på den i forvaltningsbcrättelscn beskrivna 
historiskt stabil■ ekonomin Ar det styrelsens bedömning an de ,'ilscntliga os!kcrhctsf■ktorcma som 4r kopplade till Corona-pandcmin 
inte bedöms ,·ani av sådan karaktlr och omfattning ■n koncernens fortsatta \·crksamhet Ar hotad 

Kåren hu en fortsatt god tillvhl och bestod per 2020-12-31 av 6 250 advokater varav en S S80 är verksamma. 
Antalet beviljade intradcn 2020 var 40 I {409) slycken medan antalet beviljade inträden 2021 cstimcraJ till 350 stycken.,i. 
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Sveriges advokatsamfund 

flmu;r(JvmiJJ förd< 6:m rrnlf.fk em (alfa kfopp i 1lrt 

Koncemen 
Ncttooms!ttning 
Resultal efter finansiella posier 
Solid.ilcl 

Balansomsluming 

Mqder@r(IQ'l(I 

NcttoomsAttning 
Resultat efter finansiella poster 
Soliditet 
Balansomsluming 

Finansirll riskhantrring 

]O](J 

I07 758 
S44 

87,7% 
69 372 

l!ll!l 
34 810 

4 607 
81,0% 
37 432 

]0/'I 
124 935 

-2 011 
80,4% 
74 126 

l!!.12 
34 S74 
-I 104 
79.8% 
32 238 

l!li!i 
119902 

4220 
so.,,~ 
70 Q25 

l!ll11. 
32 329 
-1 725 
87.3% 
30 75 I 

1!l.1Z 
112 587 

4 538 
84,2% 
69 601 

= 33 934 
3 184 

85,5% 
33 385 

Advokatsamfundets ekonomiska ställning är mycket stabil. Scenarier som skulle innebdra egentlig finansiell risk är förhållandevis 
osannolika. I en situation där samfundCIJ lcdmnöter skulle bli farrc och flirre i en rask och stadigvarande takl skulle egna kapi1ale1 på sikt 
minska pga utfonnningcn B\' samfundets avgiftsmodell. 

föalrzr till di-rpondon fl1' orntri:ratinnau cqu/ta1 
Styrelsen och generalsekreteraren Rlreslår 

an årets resullal 
jAmte balanserade vinstmedel 

"'"'"" balanscBs i ny tåkning 

4607216 

il.12!1!!. 
30 335 gq7 

Organisationens rcsul111 och ställning i övrigt ilir de tv! M:naSle räkenskapsåren framgår Il\" R,ljandc resul1a1- och 
balansrAkningar. n01er med redovisningsprincipcr och bokslutskommcnlarcr. /4 
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S\-erigcs advokatsamfund 

RESUL TA TRÅKNING - koncrrnrn 

Rllref.tens ,miikll'r 

Nettoomsättning 
Ovriga rörclseintålr.1cr 

Swnma rörelsens inlik1cr 

Rllrelsen., koMMder 
Ovriga cx1cma kosmadcr 
Personalkostnader 
Avskrivningar pi anltggningstillgångar 

Summa rörelsens kostnader 

Rörclscn:sulllu 

Re.tultotfrimjit1011.11e/lu po.slu 

1Un1cintik1cr 
1Un1ckosmadcr 

Rcsulta1 efter finansiella poster 

Skan på hets resultat 

Årets resultat 

Nnt 

•. 8 
7 

10. 11. 12. IJ 

' 

Org.nr. 262~75 

.'0;!().(J/.(JJ- Wl'M!l-fJI-

WlO-ll-JJ W/9-U-J/ 

107 7S8 22S 124 9JS ]71 

3 864 566 4 096 607 

111622 791 129031 978 

-76 958 585 -94 867 S IJ 
-32135677 -34 120 289 

= ::.L2.li.ill 
-110954 191 -130922489 

668 600 -1890512 

16 562 13 755 
-141 026 -133870 

544 136 -2010627 

709 628 156 529 

I 2B 764 -I 8'4 098 ,fJ 
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S11eriges ad,·okatsamfund Org.nr. 262000--0675 

BALANSRÄKNING - konctrntn Not ]/1]()../]-J/ ]IJ/<J-11-JI 

TILLGÅNGAR 

Anläggmng,t1/lgcinga, 

lmmalentllo an/dgw,mgmllgringur 
Programlicenser 10 Q Q 

Summa immateriella anltggningstillgångnr 0 0 

Motenel/o onliigRnmg.m/lgångar 
Byggnader och marlr. I I. 12 14 941 54b 15690191 

ln11en1arier 13 l.ill.fil1 Ll1Q..M1 
Summa materiella anlAggningstillgångar 16 094 223 17 460 533 

Fmansidla onliigpimg.mllgånl?flr 
Aktier och andelar 14 j ! 

Summa finansiella anllggningstillgångar 

Summa anliggningstillgångar 16 094 224 17460534 

Onudt1111ngs111/gångar V- 130413 I IO 053 

Kortfrist/RO fordrinROr 
KWJdfordringar i' 599 507 I 424 979 

Fordringar mot n!rståcndc organisationer 158 488 554 777 

Skattefordran 123 702 0 

Övriga fordringar 7 353 250 4 703 283 

Fönitbctalda kostnadtr och upplupna intAktcr Il illi.ill illl..lli! 
JO 650 853 R 020 238 

Kassa och bank ~ 48645 534 

Summa omslttningstillgångar 53 277 419 56 665 772 

SUMMA TILLGÅNGAR 69371643 74 126 306 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Egethlp11al 
Anruu eget kapital 59 606 910 61461 007 

Årets rcsultal I 253 764 -I 854 098 

Summa cgc1 kapital 60 860 674 59 606 910 

A ~•-i(Jltnmgar 
A11sattningar för skatt 16 71 060 840 182 

Ovriga avsättningar 17 488 6-03 498 603 

Summa avsättningar 559 663 1 338 785 

Konfnstlga .,kulder 
Lcvcrantörsskuldcr I 871 016 5 515 256 

Skulder till n!rståcndc organisationer 32 075 11 763 

Skattcslculd S2 295 

ÖVriga konfristiga skulder 3 645 014 2 127 595 

Upplupna kostnader och förutbctalda inlAktcr 18 2403 20) li.l1..1Q1 
Summa konfristiga skulder 7 951 306 13 180611 

Summa skulder 7 951 306 13 180 611 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 69 371 643 74126306,,,,, 
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Sveriges advokatsamfund 

FOrlndring av tgel kapilal 
Koncernen 

Belopp vid årm ingång 2020-01-0 I 
Årets TCsultal 
Belopp \id årels utgång 2020• I 2·3 I 

KassanGdHanalys 
Koncernen 

Qrn löpande \'erhamheten 
Rörelseresultat 
Justeringar ~r poster som inic ingår i kassaf1öde1 
Erhillcn rinla 

Betald rinta 
Bciald skan 
Kassaflöde tran den löpande verksamheten 
~re förändringar a\· rOrclsc:kapilal 

Kauoflode fryjn flJrdndnneyr av rörel.fekopitol 
Minskning(+ )/ökning(.) av varulager 
Minskning(+l/ökning(.) av rörelsc:fordringar 
Minskning(-)/6kning( +) av rörelseskulder 
Kassaflöde frin den löpande \lerksamheten 

Jn,,r.,tering.n•erhamheten 
F6r\/ärv av materiella anläggningstillgångar 
Försiljning a\' materiella anläggningstillgångar 
Kassaflöde från im·estcrings\·cril.samhctcn 

Arim ko.tSaflöJe 
Likvida medel vid årets början 
Likvida medel \id årets slui 

Not 

19 

Org.nr. 262000-06 75 

Annatcgel 
kapital inkl Summa 

årets rcsulta1 cge1 kapital 

59 606 9IO 59606910 
l 253 764 I 253 764 

60 860 674 60 860 674 

-liWl:.1.H1 ~ 

668 600 -1890512 
1 849 929 I 827 440 

16 562 13 755 
-141 026 -133 870 

:l.1.1..ID cW.lli 
2 282 276 -748 343 

-20 360 267 463 
-2610255 ·I 830 553 

:tl11..Q.!Q l..lli.JJQ 
·S 525 349 3541898 

--493 619 -648 224 

Q 155 000 
--493 619 --493 224 

-6018968 3 048 674 

:!liil.IB ~ 
42 626 566 48 645 534,,, 
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Sveriges ad\lokatsamfönd 

RESUL TATRÄKNING - modtrffirttagrt 

RlJre/.,e,u m1iik1e, 

Ncttoomsattning 
Ö\.Tiga rörelseintäkter 

Summa rörelsens intikter 

R(l,e/,re,u ko.ufl(lder 

Ö\.Tip ext= kostnader 
Personalkostnader 
Avskri\/Tlingar på anliggni.ngstillgån[Ull 
Summa rörelsens kostnader 

Rörclscresultal 

ReJullatfrån finon.udla pti.uer 

Ränteintäkter 
R!n1ekosmadcr 

Resultat efter finansiella poster 

Skatt pi årets resultat 

Arets resultat 

J 
4. 5 

6, 8 

7 

10. 11, 13 

' 

Org.nr. 262000-0675 

}()]0./1/-/JI- 201\1-111-/JI-

:WW-ll-JI lOl'J-l}-JI 

34 BIO 250 34 574 I 10 
16 958 889 ~ 
51 769 139 so 104 278 

-13 558 813 -15519790 
-32135677 -34 120 289 
-I 482 12b :!..lli..lli 

-47 176616 -51 222 308 

4 592 sn -1 118 030 

16 562 IJ 1SS 
-1 869 

4607216 -1 104 275 

4 607 216 -1 104 275 

-1? 
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Sveriges advokatsamfund 

BALANSRÄK.'ilNG . moderfflntaaet 

TILLGÅNGAR 

AnllifO!TllnJ?-'11/IRQngar-

Jmma1endla anltiKJ!nmg .. 111/gOnfl(lr 

Programlicenser 
Summa immateriella anläggningstillgingar 

Maitr,el/a anldggnm~t1ll,,;nfl(lr 

Byggnader och mark 
Inventarier 

Summa materiella anl.iggnings1illgingar 

hna,mella anldggn1ngs11lf,,;ngar 

Andelar i koncemfbretag 
Aktier och andelar 

Summa finansiella anläggmngstillgångar 

Summa anl!ggningstillgingar 

(hrutJ11mng.tt1ll1:(ln1(0r 

Korifnsllga fonlnngar 

Kundfordringar 
Fordringar hos koncemlbrctag 
Fordringar hos n!rståendc orgnniwioncr 
Ch.'Tlga fordringar 
Förut betalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 
Summa omslttningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kap11al 

Enänningsfondcn 
Disponibla medel 
Årets resultat 

Swnma cgei kapital 

A V.tbllnmgar 

Ovrisa a,·sattningar 

Kortfn.mga .d:ulder 

Levenmtönskulder 
Skulder koncemforctq: 
Skatteskuld 
Ch.'Tlga skulder 
Upplupna kostnader och forutbctalda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

FörAndring av tgtt kapital 
Afoderfijr-e1age1 

Belopp vid ån:ts insån@ 2020-01-01 

Arets resultat 
Belopp vid lms 111ging 2020--12-31 

Nm 

JO 

I] 

13 

14 

" 

17 

18 

Enl.ttningsfond 

5408100 

5 408 100 

1!!lil:.ll.:1I 

Q 
0 

14 062 898 

825 032 
14 887 930 

,0000 

j 
50001 

14937931 

530 756 
3 752 074 

158 488 
I 367 188 

= 6 366 715 

lU1li2fl 
22494 4 Il 

37 432 342 

lJllJH1:11 

5 408 100 
20 320 682 

4 607 216 
30 335 998 

488 603 

986 129 

I 383 218 
2 558 492 

i 679902 
6607741 

37 432 342 

Disponibla 
medel inklush·e 

lms resultat 

zo 320 681 

4607216 
24 927 897 
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Q 
0 

14742801 

U2Ul'l 
16 039 240 

,0000 

j 
50001 

16089241 

124 70."i 

184 777 
301 b44 

= I 006 456 

.!.l.1!UU 
16 149 170 

32238411 

lill2=.LVJ 

5 408 100 
21 424 957 

.:lJ..9=till 
25 728 782 

498 603 

629 b44 
623 321 
b46 520 

I 730 406 

~ 
6 011 026 

32238411 

Swnma 
eget kapital 

25 728 782 

4607216 

30 335 998 Kl 
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s .. erigcs ad,·okatsamfund 

Tlllliggsupplysningar 

Not I RedovUnioesprinciper och virdcrinpprinciper 

Koncemen och moderf'öretaget tillämpar årsredo.,,isningslagen och Bokffiringsruimndc11s 11llmllrm11 råd BFNAR 
2012: I (K3} \lid uppnlnandct a\' sillZI finansiella rapporter. 

Redowsn1ngn11/11ta 
Årsrcdo\"isningcn ar uppnlttad i 5\'enska kronor och beloppen anges i kronor om ingel annal anges 

KoncemreJovi1m1ng 
Koncernrcdo\limingen omfattar moderbolagc1 och de dottcrfomag i ,·ilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer an s°'• &\' rösterna eller på annat satt har ett bc:st#mmande inflytande. Koncernrcdo,isningen är upprättad enligt 
förviifv$1Tlc1odc:n \1lkc1 innebär an cgc:, kapital som fanns i doncrförctagc:n \"id fl)r"ån'stidpunkten elimineras i sin helhc:1. 
I koncc:mens c:gc:l kapital ingår h!rigcnom endast den dc:l av dottc:rförctogc:ns eget kapital som tilDmmmit efter for.·iir"c:1. 
Bokslutsdispositioner och obeskattade rescn'er dc:las upp i c:gc:1 kapital och uppskjuten skatteskuld. Uppskjuten skan 
hånfbrlig till åtets boblu1sdisposi1ioner ingår i årets rcsulta1. Den uppskjutna skatteskulden har redo.,,isats som a\·siittning. 
medan resterande del tillffins koncernens cgc:, kapital. Uppskjuten skatt i obeskattade rnc:r,.·er har bcrtknats till 21.4% 

Kouaflödesanq/p 
Kauaflödc:sanalysen har upprättats enligt den indirekta mc1odc:n vlll"\'id justering sken lbr 1ransaktioner som inte medfört 
in• eller utbetalningar. 

lntdkt.tffdnntmng 
A,giftsintälr.ter. som alltid a\"Ser kalc:ndcrlu-. periodiseras årnis 
Kun\"c:rbamhc:tens int4ktc:r periodiscras utifrin gcnomförandetidpunk1en. 
Ch.Tiga intikter periodiseras efter le,·c:ranstidpunkt. 

A v.tkr1vnmgtprmc1per flJr on/dggn,ng.,111/ajngor 
A\"skrivningar enligt plan baseras på unprungliga anskaffninp\'ärdcn och bc:rilmad ekonomisk li\"slängd 

Följande &\"Skrivningstider 1illåmpas
Programlicc:nsc:r 
Byggnad, komponentavskri,·c:s enlig! lbljandc:: 

- Stomme och grund 

·'"""' • FönstCT 

• Ynertak 
•lnnc:r\-'äggar 
- Installationer 
- Y1skik1 

Ombyggnad i annans fas1ighc1 
ln,·entarier 

~ 

, ., 
100 år 
100 år ,01,, 
,01,, 
,01,, 
2Hr 
10 I,, 

"., 
Joch5år 

Lcasingavial klassificeras antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing fordigger då de ekonomiska 
riskerna och förmånerna forlmippade med leasingobjek1et i all väsc:ntlighc1 har lons Ö\'er till leasc:ragaren. I annal fall är del 
fråga om operationell leasing. Koncernen har inga v!scntliga finansiella leasingavial viu-Rn- samtliga leasingavtal rcdo,·isas = opc:rarionc:lla leasingavtal. vilkc:1 innebar alt Jcasinga\"giftc:n fördelas linjärl ö,·er leasingperioden. 

Ntdfkm•mngor 
Skulle: en indikation om en \·ärdcnc:dgång bctrilffande en tillgång ffireligga fastställs dess litc:rvinningsvärdc. Ö\.c:rs1iger 
tillgångens bokfl)rda \"ärde å1ervinningsvärde1 skrivs tillgången ner till detta \'ärde. A1c:rvinningsvärdcr definieras som det 
högsta a,· marknadsvirdc:l och nyttjandevärdet. NynjandcvArdc:1 definieras som nuviirdc:l Il\' de uppskattade framtida 
bc:talningar som tillgången genererar. Nedskrivningar redo\isas ö,·CT resultatrakningen 

(nkonm.fkotter 
Redovisning av inkomSlskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten sknn. Skatten redovisas i rcsuhattäkningen, förutom i de 
fall den avser postCT som redo\"isas direk1 i egc1 kapital. I sådana fall redo\"isas iivc:n skanen i egc:l kapital. Uppskjuten skatt 
redovisas c:nligt bnlansrakningsmc1oden på alla ,·Ascntliga temporilll ski\lnadc:r. En temportr skillnad finns när det bokförda 
,'!rdcl på en tillgång c:IICT skuJd skiljer sig frin det skattemässiga \"årdct 
Uppd.juten dan beriknas med tillimpninl_l av den sk.anculs som har bc:slut.1111 eller a,·iSCl"BU per balansdagc:n 

Uppskjuma skattefordringar redovisas i den omfattning dc1 är troligt att framtida skanemissiga Ö\"mkon kommer att 
finnas mol vilka de temporära skillnlldcma kan nyttjas 1t{ 
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Sveriges ad,·okatsamfund 

~ 
Varulager är upplage! till det lägsla av anskaffningsvärdet enligt först In• först ut principen och ,·erkligt värde 

fqn/nngar 
Fordringar har efter indi,·iduell pröHting upptagiis 1ill belopp ,·anned de beräknas inflyta 

Avftiltmngar 
Avsittningar redoviw när koncernen har eller kan anses ha en fmpliktelsc som en res.ultal av en inlriiffad händelse och 
det tr sannolikt an utbetalningar kommer an krävas för an foll[Wni förpliktelsen, En ~Isättning ar an det går an göra en 
tillförlitlig uppskattning a,· det belopp som ska utbetalas 

fr.wJltnmgur 11/1 ormallda - pen.mmq 
Koncernens pensionsplaner för enättning efter avslutad anställning omfattar både avgiftsbestämda och förmånsbes1ämda 
pensionsplaner. I avgiftsbestimda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet. Ntr a,·giften llf 
betalad har företaget inga yncrligarc förpliktelser. I fbrmånsbesrlimda planer beriknas skulden och a,·giften med hinsyn till 
bland annat bedömda framtida löneökningar och inflation. Samtliga pensionsplaner redovisas som a,·giftsbestämda planer 
vilket innebär an avgiften redovisas som kosmad i takt med an pensionen tjänas in. 

Kom:tmuppg1htr 
S,·criges advokatsamfund äger samtliga Bktier i Sveriges Advokaters Scn·iccaktiebolag. 01'!1 nr 556128· 7144 

Not 2 Uppskattnln11r oc:b bed6mninpr 
Förcuigslcdningcn gör uppskattningar och antaganden om framtiden Dessa uppskattningar kommer !lillan an motmlf'II 
del verkliga resultatci. De uppskattningar och antapnden som kan komma an leda till risk för \"äsendigajusrcringar i 
redovisade värden för 1illgångar och skulder är frAms1 fa·slingdcn a,· och ,·ärderingcn samfundets fastighet. 
Varje Ar prövas om det finns någon indikation på att tillgångars ,·ärdc är ltgrc lin det redovisade vlirdc'I. Finns en indika1ion så 
beräknas 1illgångens luervinningsvärde, vilket är del lägsta av tillgångens verkliga ,·ärde med avdrag för försäljningskosmader 

och nynjande'"ärdct. 

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA. POSTER 

Not J Nettoomdttnina per rcirdsqrm 
Koncernen 

Koncernen 
1020 

M11der(iirelaJ!.el 

i!l12 lQ1Q 2019 

Ana,·gifter 33 010 560 32 403 476 33 010 560 32 403 476 

Sen.·iccen.ittningar 

Kunavgifter. advokat~amen 
Kurs.avgifter. fortbildning 
Tidskriften Advokaten 

53 146 650 

16281050 
] 520 275 
I 799 690 

107 758 225 

52 422 051 
20 448 400 
174908!0 

1..IN.lli I 799 690 
124935371 348!0 250 

Årsavgiften var 2020 oförändrat 5 700 kronor per ad,·okat År.;avgifterna ökade med 607 lkr jämfön med 2019. 
Anslutningen var fortsan hög och 40 I (409) ad'"okater beviljades inträde i Advokatsamfundet 2020. 

2 170 634 
34574110 

Antalci advokater ,v 2020-12•3 I 6 250 (6 125) stycken. \11rl1V \·crksarnma 5 579 I 5 539) medan antalet bitnldande jurister var 
2 580 (2566) stycken varav ,·erksamma 2341 {2379) med 2019 ån siffror inom parenrcs 
Servicccrs.attningen för 2020 var oförändrad 6 300 kronor jämte men:ärdcsskan per advokat och biiradandc 
jurist. Servicccrsänningarna ökade med 725 1kr jAmfört med 2019. 
lntlktcma från kursveruamhcten minskade 2020 med ca 18.1 mkr jämfört med 2019 till foljd a,· pandemin saml 
bomagande av kniv pi utbildningstimmar 2020. 

Not, lnk6p oc:b fönlljnina inom konterneo l1J..l!l. 
Andel av övriga rOrclscintäktcr som avser konccmförcta1,1 är 79% 

Not 5 lhrip röN"beintikter Kom:tmen Moder(öre1aJ1.el 

?fil!l 1JJ12 1!ll!l 
Bidrag från Gustaf och Calla Sandströms Minnes fond I 800000 2 060 000 I 800 000 

lntAkter intagningsadministration 649 600 660 800 649 600 

Administrationscnättning från närstående stiftelser 289 000 289 000 289 000 

Straffavgifter 430 000 510 000 430 000 

H)TCSintikter 120 300 120 300 1174529 

Faknu-eradc lönekoslnader inom koncernen 12 267 735 

ÖVrlf!! 575 666 456 507 348 025 
S== 3 864 566 4 096 607 16 958 889 

Nol 6 Enittnina rill N"visorer Kmicerntn Mo,Jer{lirelOJ!.l!I 

2010 20/9 ](J]U 

MazanAB 
RnisionsUDDdnui:CI 247 750 218000 158750 
Swnm, 247 750 218 000 158750 

Sida 9 a,· 13 

l!l/2. 
78% 

1019 
I 800000 

660 800 
289000 

510000 
I 188050 

10 912 015 
170 303 

J!l !130 168 

20/9 

135 000 

135 ooofL 

Org.nr. 262000-0675 



Sveriges adrnkatsamfund 

Nor 7 Medcltalcl anstillda uml löner och andra cnitmiapr 

Mcdelantnlct anställda 
Koncernen. inom riket 

Sveriges advokatsamfund, inom riket 

Styrelsen 
Generalsekreteraren 

Löner och andra ersAttninH!! 
~!1'."tt-' fllb.-okatsamfl!.nd 
Generalsekrct:Cl"llfC 
(varav pensionskosmader) 
Övriga anst!llda 
! ,vav ~ionskostnader ! 
Koncernen totah 

Enlttning till styrelscn har ej utg6n. 

2020 
37 

37 

20 

2()}{1 

löner och 
ersättni~ 

2 079 030 

17 666 905 

19745935 

VUTD\ VllfD\' 

män 2019 mlin 
24% 33 24% 

24% 33 24% 

55% 20 57% 

10/IJ 

sociala löner och sociala 
kostnader ersättnin,2!: '·""""" 
I 301 803 2 543 687 1 806 078 

659 493 1 279 254 
10619463 17 &64 348 10 936 826 
5 397 804 5 258 67S 

11921266 20 408 035 12 742 904 

I anstillningsavtal med Generalsekreteraren finns a,1ala1 om en uppsäwtings1id om 9 månader från Generalsc:krctcrarens sida samt 
12 månader från Advokatsamfundets sida 

Not 8 Övriga cucm■ kostnader 
Premiekostnader för obligatoriska ansvanforsäkringar 
Direkta kostnader. kun,·crbamhcten 
Direkta kostnader, tidskriften Ad,·okaten 
Internationellt samarbete 
Ovrip rörelsekostnader 

20]0 
40 823 708 
20 063 561 
3247418 

737 287 
12086611 

K1>net'mt'n ,\f,,de,fö~taR<'t 

:u111 lOlO 20/'I 

39698132 
32 956 894 

3 290 134 3 247418 3 290 134 
614370 676 859 614 370 

18 307 983 9 634 536 11615286 
76 958 585 94 867 513 13 558 813 15519790 

Premien i den obligatocisla ansvardörsäkringen ir for åren 2018 tom. 2020 5 150 kronor per jurist och år 
FOnikringsgi,·are ir Zurich Nordic lnsurancc Company. 
Premiekostnaderna ökade 2020 med ca I 125 1kr pga ökad anslutning 1ill kåren och dänncd fler att f&r~ra. 
Kursvcrksamhctcns kostnader minskade med ca 12.9 mkr 2020 järn fön med 2019 pg,a förre kun.tillfiillen till foljd a,· pandemin 
Kostnaderna for tidskriften Advokaten ,·ar i samma ni\'å som föregående år. 

Km1cermm M11Jer(lJre11.1ge1 

Not 9 Skan I!! irets resultat w::o !OJ'/ ]O}f} 2019 

Aktuell skatt -1 099 
Skan hänförlig till 1idisnre år -59 195 

U1!~ju1cn skan 769 122 157628 
s~ 709 927 156 529 0 0 

Redqvuad da11 
Redovisat rcsuhat före skatt 544 136 -2 OIO 627 4 607 216 •I 104 275 
Skan cnligi gillande skattesats. 21.4 % -116 445 430 274 -985 944 236 315 

,::ivddmmn(l; I:!!' "dovuad xkatl 
Ej skattepliktig verbamhe1 6S6 005 -533 150 656 005 -533 150 
Ej avdragsgilla kosmader -92 650 -32 180 0 0 

Ej vArdcradc undcrskonsavdras -2 172 0 0 0 
Utnyttjade tidigare ej ,·trdcradc undcrskonsa,·drag 329 940 296835 329 940 296 835 
Schablonin1Ak1 pli pcriodiscringsfondcr -4 086 -4 950 0 0 

Omg1 -I 469 -300 0 0 

Effekt från tidi,B;!!! år -59 195 0 0 0 
S= 709 927 I 56 S29 0 0 ,r,, 

Sida I0a,· 13 
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Sveriges advokatsamfwld Org.nr. 262000-0675 

Konct'rnen Kum:erne11 MoJer(öf"t'IOf,!t!l Mr>der/iltv!l01l,<'l 

Nol 10 P!'.!lramlicmser ]020 !Q/9 ]O]O 10/9 

lndendc andaffnin,B!\"irdc 548 299 548 299 266 495 266 495 

Utgående ackumulerade anskaffiaingsvirden 548 299 548 299 266 495 266 495 

ln~dc a\·skrivninl:l!!: -548 299 -548 299 -266 495 -266 495 

Utgående ackumulerade avskrivningiu- -548 299 -548 299 -266 495 -266 495 

Rcdo\·isa1 \'årdc 0 0 0 0 

Kmicemt'n Konct'mtm ,\,/oJerffJf"t'IOJ{t'l /1,foJerfi)f"f!ta11,e1 

Not 11 B::anader och mark ]O]O }Q/9 !O]O ]0/9 

Ingående anskaffningsvArden 27 332 593 27 332 593 27 332 593 27 332 593 

Årets anskaffninE 154 506 0 154 506 0 

Utgående ackumulerade anskaffiaingsvärdcn 27 487 099 27 332 593 27 487 099 27 332 593 

Ingående nvskrh11ingar -12 589 792 -11757729 -12589792 -11 757 729 

Arets avskri\11!!!8!! -834 409 -832 063 -834 409 -832 063 

Utgående ackumulerade nvskrh11ingar -13424 201 -12589792 -13 424 201 -12589792 

Rcdoviw \"ördc 14 062 898 14742801 14 062 898 14742801 

KmKem.-n Kom:emen Mr>dt!r(on!fU!{t'I Moder(örelQRel 

Not 12 Fiirbittrinl!r I!! annam fastig!!t-1 ]O]O ]0/<J ]O]O 10/9 

ln~e anskaffuin,B!vArde I 718 537 I 718 537 

Utgående ackumulerade an.skaffuingsvilrden I 718 537 I 718 537 0 0 

Ingående a,·slai\11ingar -771 145 -702 404 

Arets avskrivni!!S!!: -68 742 -68 741 

U1gåcnde ac:kumulemdc aukri\'11ingu -839 887 -771 145 0 0 

Redovisat värde 878 650 947 392 0 0 

Konc.•mt'!I K,mct'men .\fr>Jer{iJn'IU!{O'I Mode,fiJf"t'laf{el 

Not Il lnvmtarit-r lOlO WJ<J 10]0 ]0/9 

Ingående anskaffningsvärdc 8434390 8 286 828 2 936 860 2 939 055 

Inköp 339 113 648224 176 315 438 298 

Försäljninaar och u!!!!:!Herinaar -500 662 -440 493 

Utgående ackumulerade an.skaffnings\·ärden 8 773 503 8 434 390 3 113 175 2 936 860 

Ingående avslaivningar -6 664 049 -6 007 161 -1640426 -1207091 

Arets avskrivningar -956 778 -I 033 883 -647 717 -750 161 

FOnä.ljninE och utranlmllUW 376 995 316826 
Utgående ackumulerade avskri\11ingu -7 620 827 -6 664 049 -2 288 143 -1 640426 

Rcdo,·isar \'ördc I 152 677 I 770 342 825 032 I 296439 

Moderfiirela!(t'I Mod..,-flireta1(<'1 

Nol 14 Andt-lllr i lwnrrrnföfttal 1010-J].JJ 1019-J].JJ 

Sveriges Ad\·okatcrs Scnicc AB. 556128-7\44. 5 000 aktier. 100,io SO 000 SO 000 
Bolaget har siile i S1ockholm, 

Koncem,m Koncerrnm Mode,flin'IO!(fl Mod.-r{{ltv!Wf(et 

Not 15 Fllrulbt"tald■ koslD■dt-r och UE!E!IUE!D■ intiklirr 1010-11-JI 10/9-/1-JJ 1010-11-JJ lOf<J./].JJ 

Bonus Fågc:lbro. advokatexamen 500 S60 531 445 
Ombudskos!nadsnämnden 216 469 193925 216469 193 925 
Pcnsionsprcmit"r" 222 090 99 745 222 090 99 745 

Försäkringar 117 592 99 744 101 248 84 054 

Programlicenser 165 J82 143 993 

ÖVri!!! fmuibctalda kostnader 63 400 158 295 18402 17 605 

Swnma I 285 493 1 227 146 558 209 J95 330 

Kon,·rml!n Kont·emen M1N1.,rflirela1(t'I Mr>dt'r{(lf"f!tOf(el 

No1 l6 AvdlmiDB Rir 1k■n 1010-J].JI 10/9-11-JJ 1010-J]-J/ 10/<J-J]-JJ 

Ingående redovisat värde 840 182 997 811 
ÅrcU avsittning 
Arets ianspråktll{tflD belopp -769 122 -157 629 
Redovisat \·ärdc 71 060 840 182 () 0 

Avsittningar fbr skall a\Uf periodiscring:sfondcr. 
fa 
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Sveriges advokatiamfund 

Ingående redovisar ,·ärde 
Arets avdltning 
Arets reglerina 
Redovisat värde 

Ömra m·st111mngur av.,er: 

Konn•men 

]{J]0.11-31 

498 603 

-10 000 
488 603 

KmJCt'rn.-n 

W/9./].J/ 

574 517 

.75 914 
.. 98 603 

M,,J.-,ff,n-taf.!•'I 
10:'0-/].JI 

.-98 603 

-10 000 
488 603 

M0</e,fon-taJ?.t'I 
10/Y./].J/ 

574 517 

.75 914 
498 603 

2012 instiftades Advokatsamfundets pris till -Arets ad,·okat•, fl>r framstående insatser som ad,·okat. To1alt har- 700 000 kronor 
avsans 1ill pro--bono-projekt T.o m. 2020 har- 211 397 kronor 1ag,i1s i anspnU. 

Nol 18 Upplup11a; kostnader och förulbetald■ intikkr 
Personalrchuerade kostnader 
Övriga upplupna kostnader 
Redovisa1 värde 

Not 19 Ej kau■ Olidespiverk■nde posler 
Avskrivningar 
Realisationsresultal inventarier 
F6Jtndrinpr a,·slttninpr 

ÖVRIGA UPPI.YSNINGAR 

Nol 20 Viktip blnddser efter rikensk■ pdrets llUI 

Konc,:men 

10}0./].JJ 

1 454 691 
948 510 

2403201 

!019-/J.JJ 

3 S08 439 
I 90S 263 
S41J702 

K,mcl.'ml.'n 

}0}0.l!-31 10/9-/}-JJ 

1 8S9 929 I 934 687 
-31 333 

-IO 000 -75 914 
I 849 929 I 827 440 

Muderftin-taxet 
]O}()./}.JJ ]0/()./}.J/ 

1 454 691 2 106 078 
225 211 275 057 

I 679 902 2 381 135 

Styrelsen bedömer att utbrottet av Corona-pandcmin även kommer an Il ncpti,·a effekter pi, koncernens resultat på nya Aret men kan i 
dagsllgct inte bed6ma omfattningen a,· dessa. Styrelsen följer akti,1 utvecklin[lCfl. Baser11.t pi, den i mn.-altningsberänelscn beskrivna 
historiskt stabila ekonomin är det styrelsens bedömning an de ,·asenlliga oslkerhetsfaktorcma wm är kopplade till Corona-pandemin 
inte bedöms vara av ddan karak1är och omfattning att koncernens fortsatta verksamhet är hotad. 

'f, 
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REVISIONSBERÄ TIELSE 

Till föreningsstämman i Sveriges advokatsamfund 
Org. nr 262000-0675 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfön en revision av årsredovisningen och 
koncemredovisningen för Sveriges advokatsamfund fbr år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och 
koncemredovisning upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rattvisande bild av ffireningens och koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde fbr året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är fflrenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker darfllr att fullmäktige faststllller resultatrakningen 
och balansräkningen fbr fbreningen och koncernen. 

Grund f/Jr uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs nllnnare i 
avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den 
förtroendevalda revisorns ansvar. 

Vi ar oberoende i fbrhållande till fbreningen enligt god 
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjon 
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens ansvar 
Det ar styrelsen som har ansvaret fflr att årsredovisningen och 
koncemredovisningen upprättas och an den ger en rättvisande 
bild enligt årsredoVisningslagen. Styrelsen ansvarar a.ven fflr den 
interna kontroll som de bedömer ar nödvändig fflr att upprätta en 
årsredovisning och koncemredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter. vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncemredovisning 
ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens och 
koncernens fönnåga att fortsätta verksamheten. De upplyser. när 
så l!r tillämpligt. om ll!rhållanden som kan påverka ll!nnågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fonsatt 
drift. 

Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen 
avser att likvidera föreningen. upphöra med verksamheten eller 
inte har något realistiskt alternativ till an göra något av detta 

Den auktoriserade revisoms ansvar 

Jag har att utföra revisionen enligt lntemational Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål ar att 
uppnå en rimlig grad av sakerhet om huruvida årsredovisningen 
och koncemredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter. vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på misstag. Rimlig säkerhet ar en hög grad av säkerhet, 
men ar ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 

och god revisionssed i Sverige alltid kommer an upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna tbr väsentliga 
felaktigheter i årsredO\·isningen och 
koncemredovisningen. vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på misstag. utformar och utför 
granskningsåtgl!rder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som ar tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina 
uttalanden. Risken fflr att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till ll!ljd av oegentligheter l!r högre l!n fllr 
en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi. ffirfalskning, avsiktliga utelämnanden. 
felaktig information eller åsidosättande av intern 
kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens 
interna kontroll som har betydelse för min revision tbr 
att utforma granskningsåtgl!rder som l!r lämpliga med 
hänsyn till omstllndighetema, men inte för att uttala 
mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i an styrelsen 
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag 
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen. om huruvida det finns någon 
väsentlig osakerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller fllrhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om föreningens och koncernens förmåga att fortsatta 
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen och 
koncernredovisningen om den väsentliga 
osakerhetsfaktom eller, om sådana upplysningar l!r 
otillräckliga. modifiera uttalandet om 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet ffir revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller fllrhållanden göra att en 
förening inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen. 
strukturen och innehållet i årsredovisningen och 



koncemredovisningen. däribland upplysningarna. och 
om årsredovisningen och koncemredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på en sätt som ger en rättvisande bild. 

• inhämtar jag tillrt!ckliga och ändamålsenliga 
revisionsbevis avseende den finansiella informationen 
fbr enheterna eller affärsaktivitetema inom koncernen 
fbr att göra en uttalande avseende 
koncemredovisningen. Jag ansvarar Rir styrning. 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag 
är ensamt ansvariga Rir våra uttalanden. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten fbr den. 
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen. däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som jag identifierat. 

Den flJrtroendevaJda revisorns ansvar 
Jag har an utfbra en revision enligt revisionslagen och dänned 
enligt god revisionssed i Sverige. Min mål är att uppnå en rimlig 
grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och 
koncemredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och om årsredovisningen och 
koncemredovisningen ger en rättvisande bild av fbreningens 
resultat och ställning. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andraförfauningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen och 
koncemredovisningen har vi även utfbrt en revision av 
styrelsens ffirvaltning ffir Sveriges advokatsamfund för år 2020. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund f/Jr uttalande 

Vi har utffirt revisionen enligt gcxl revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i fbrhållande till Rireningen 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 fbr vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen. och dänned 
vårt uttalande om ansvarsfrihet är an inhämta revisionsbevis för 
an med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon 
åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan 
fbranleda ersa.nningsskyldighet mot fbreningen. 

2 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet men ingen garanti 
för att en revision som utfbrs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av 
räkenskaperna Vilka tillkommande granskningsåtgärder som 
utfbrs baseras på vår professionella bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder. områden och fbrhållanden 
som är väsentliga fbr verksamheten och där avsteg och 
övenradelser skulle ha särskild betydelse för föreningens 
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut 
beslutsunderlag. vidtagna åtgärder och andra förhållanden som 
är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

Stockholm den 11. lt\.\'\v:i '2--0 LI 

~~ 
Håkan Sten Johann 
Auktoriserad revisor 



Sveriges Advokaters Service AB 

Årsredovisning ror Sveriges Advokaters Service AB 2020 

Styrelsen och verkställande direktören för Sveriges Advokaters Service AB, SASAB, 1h härmed avge årsredovisning 
tör räkenskapsåret 2020-01-01 • 2020-12-31. 

Innehållsförteckning 

Förvaltningsbcränelse 
Resultaträkning 
Balansriikning 
Egel kapital 
Tilläggsupplysningar 
ÖVriga upplysningar och underskrifter 

Förvaltningsberättelse 

Verksamheten 
SASAB svarar för service till samfundets ledamöter, styrelse med flera. 

filQ!! 
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Bolaget har till ändamål att mot ersättning tillhandagå ledamöterna av Sveriges advokatsamfund med tjänster till främjande av 
yrkcsverksamheten såsom förslag till åtgärder för nedbringande av omkostnaderna i ledamöternas verksamhet, utredningar och )'ttrallden, 
bok- och tidskriftsförlagsverksamhet, konsultationer i yrkesfn\gor, infonnalion och publicitet, samt annan dänned förenlig verksamhet. 
Verksamheten under året beskrives i verksamhetsbcrättelsen tör Sveriges advokatsamfund. 
Bolaget har sitt säte i Stockholm. 

Förändrad hantering av lönekostnader 

Org.nr. 556128-7144 

Till löljd av Skatteverkets nya regler om skattedeklarationer på individnivå hanteras lönekostnader sedan 2019 i Advokatsamfundet och vidare
fäkturcras SASAB enligt fördelning, och redovisas som en extern kostnad, se not 8. 

Vlkdga händelser under verksamhetsåret 

~ 
Pandemin har påverkat SASABs verksamhet och omsättning. Till följd av pandemin log Sveriges advokatsamfunds styrelse bon utbildningskravet 
för advokater under 2020 vilket påverkat SASABs intäkter negativt lör lrursverksamheten. 
S1or del av kursverksamheten har kunnat genomföras digitalt men större sammankomster som Advokatdagarna 2020 ställdes in. 

Förväntad framtida utveckling 
Styrelsen bedömer au utbrottet av Corona-pandemin även kommer att f! negativa effekter på företagets resultat på nya året men kan i 
dagsläget inte bedöma omfattningen av dessa. Styrelsen följer aktivt utvecklingen. Baserat på den i förvaltningsber.iittelsen beskrivna 
historiskt stabila ekonomin är det styrelsens bedömning att de väsen11iga osäkerhetsfaktorcma som är kopplade lill Corona-pandemin 
in1e bedöms vara av sådan karaktär och omfanning au bolagets tönnåga au fonsätta sin verksamhet påverkas inom 
överskådlig tid. 

Flerårsöversikt 
(belopp i Tkr) 2020 2019 l!/11 2017 
Nettoomsä11ning 72 948 90 361 87 573 78 653 
Resultat efter finansiella poster -4 063 -906 5 945 I 354 
Soliditet 81,9% 78,6% 85,8% 81,3% 
Balansomslutning 37 125 43 155 40418 37 055 
Medelantal anställda 10 10 

Ägarförhillanden 
Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag, SASAB, är ett helägt dotterbolag till Sveriges advokatsamfund, org.nr 262000-0675. 

Finansiell riskhantering 
Sveriges Advokaters Service AB:s ekonomiska ställning är stabil. Scenarier som skulle innebära egentlig finansiell risk 
är förhållandevis osannolika. I en situation där samfundets ledamöter skulle bli färre och färre i en rask och stadigvarande takt skulle 
egna kapitalet på sikt minska pga utfonnningen av samfundets och SASABs avgiftsmodeller. 

FiJnla, till disposition av bo/arm resultat 
Styrelsen och verkställande direktören löreslår 
an årets resultat 
balanserade vinstmedel 
totalt balanseras i ny räkning. 

-626 564 
30349301 
29 722 737 

Bolagets resultat och ställning i övrigt för de två senaste nlkenskapsårcn framgår av löljande 
resultat- och balansräkningar, noter med redovisningsprincipcr och bokslutskommentarer. 

,µ 
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Sveriges Advokaters Service AB Org.nr. 556128•7144 

RESULTATRÄKNING Nor 102()...()J..()J · 2019..()J.0J · 

2020-12-31 20/9./2.JI 

Rörelsens intäkler 

Nettoomsättning 3 72 947 975 90361261 
Övriga rörelseintäkter 5 227 642 546 204 

Summa rörelsens intäkter 73 175 617 90 907 464 

Rörelsens Jcosrnoder 

Övriga externa kostnader 4.6. 7, 8 -76 721 736 -91 327487 
Avskrivningar på anläggningstillgångar 9. 10, 11 cill.ID cill.ill 

Summa rörelsens kostnader -77 099 540 -91679945 

Rörelseresultat -3 923 923 -772 481 

Resultalfrånfinansiella poster 
Räntekostnader clli..ill cill.[lQ 

Summa finansiella poster -139157 -133 870 

Resultat efter finansiella poster -4 063 080 -906 351 

Bolcslutsdisposilio,1er 
Återföring av periodiseringsfond li2U!l lli.ill 

Summa bokslutsdispositioner 3 496 OJ I 716 489 

Resultal före skall -567 069 -189 862 

Skatt -59 495 -I 099 

Årets resultat -626 564 -190961,#f 
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Sveriges Advokaters Service AB 

BALANSRÄKNING 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 
Programlicenser 

Summa immateriella anliggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier 
Ombyggnad i annans rastighet 

Summa materiella anläggningstillgångar 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 
Varulager 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 
Fordran hos koncernföretag 
Fordran närstående organisa1ioner 
Skattefordran 
Övriga fordringar 
Förutbctalda kostnader och upplupna inläkter 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital 
Reservfond 

Summa bundet eget kapilal 
Fri/I eget kapital 

Balanserad vinst 
Årets resultat 

Summa fritt eget kapital 

Summa eget kapital 

Obeskallade resen•er 
Periodiseringsfonder 

Summa obcskaltade reserver 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 
Skulder hos koncernföretag 
Skulder till närstående organisationer 
Skatteskuld 
Övriga kortfris1iga skulder 
Upplupna kostnader och föru1betalda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAP IT AL OCH SKULDER 

Eget kapital 

9 

11 
JO 

12 

2020-12-3/ 2019-/2-3/ 

0 0 

327 645 473 908 

~ w...12!! 
I 206 293 I 421 298 

I 206 293 I 421 298 

130 413 I JO 053 

1068751 I 300 274 
0 623 321 
0 370 000 

I 506 920 594 225 
5 986 062 4 401 640 

lli1H lli...lli 
9419430 8 231 329 

2~ 428 87Q JJ~Q2812 

35 918 300 41 734 148 

37 124 593 43 155 446 

500 000 500 000 
J_QQ_QQQ J_QQ_QQQ 
600 000 600 000 

30 349 301 30 540 262 

~ ~ 
29 722 737 30 349 301 

30 322 737 30 949 301 

323 000 3 81901 I 

884 887 4945611 
3 752 074 

32 075 11 763 

I 086 520 397 I 93 
723 300 Ull.ill 

6478 856 8 387 134 

37 124 593 43 155 446 

En ak1ie i SASAB har ett kvo1värde om 100 kronor. Antalet aktier uppgår 1ill 5 000 och aktiekapitalet är 500 000 kronor. 

Babmend •imt ..... Resen·- laklastvt ··-bE!tal foad •nu raa!tat !Jdbl!illl 
Belopp vid årets ingång 2020-01-0 I 500 000 100 000 30 349 301 30 949 301 
Årets resultat -626 564 -626 564 
Belopp vid Arets utgång 2020-12-31 500 000 100 000 29 722 737 30 322 7371,t. 
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Sveriges Advokaters Service AB 

Tllläggsupplysnlngar 

Not I RtdovtsnJngsprlnclper och vlrdertng,prlnclper 
Företaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna räd BFNAR 2012: I (K3) 
vid upprättandet av sina finansiella rapponer. 

Redo,•isning,nal111a 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och beloppen anges i kronor om inget annat anges. 

/nläklSredovjsning 
Avgiftsintäkter, som alltid avser kalenderår, pcriodiseras årsvis. 
Kursverksamhetens intäkter pcriodiseras utifrån genomförandetidpunkten. 
ÖVriga intäkter pcriodiseras efter leveranstidpunkt. 

Al'skrivningsprincjper för anläggningstillgångar 
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. 
Följande avskrivningstider tillämpas: 
Programlicenser 
Ombyggnad i annans fastighet 
Inventarier 

Lfasing 

5 A,-

25 A,-

3ochSAr 

Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger dA de ekonomiska 
riskerna och fönnåncma ffirknippade med leasingobjektet i all väsentlighet har föns över till lcasctagarcn. I annat fall är det 
fråga om operationell leasing. Koncernen har inga väsentliga finansiella leasingavtal var@r samtliga leasingavtal redovisas 
som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjän ÖVCT leasingperioden. 

Nedskrivningar 
Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga fastställs dess återvinnings värde. Överstiger 
tillgångens bokförda värdeåtervinningsvärdet skrivs tillgången ner till detta värde. Ålervinningsvärdet definieras som det 
högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av de uppskattade framtida 
betalningar som tillgången genererar. Nedskrivningar redovisas över resultaträkningen. 

lnlcomstskaller 
Redovisning av inkomstskan inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skallen redovisas i resultaträkningen, ffirutom i de 
fall den avser poster som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i eget kapital. Uppskju1en skall 
redovisas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det bokförda 
värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från dei skanemässiga värdet. 
Uppskjuten skall beräknas med tillämpning av den skattesats som har beslutats eller aviserats per balansdagen. 
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är !roligt alt framtida skauemässiga överskot! kommer att 
finnas mol vilka de lemporära skillnaderna kan nyttjas. 

Yan,lager 
Varulager är upplagd till dei lägsta av anskaffningsvärdet enligt ffirst in- först ut principen och verkligt värde. 

Fordringar 
Fordringar har efter individuell prövning upptagits till belopp varmed de beräknas innyta. 

A,•sättningar 
Avsätmingar redovisas när koncernen har eller kan anses ha en förpliktelse som ett resultat av en inträffad händelse och 
det är sannolikt au u1bctalningar kommer att krävas för att fullgöra förpliktelsen. En förutsänning är att det går au göra en 
tillförlitlig uppskattning av det belopp som ska u1bctalas. 

Koncern11opgi{ier 
Sveriges advokatsamfund äger samtliga aktier i Sveriges Advokaters ServiceaktieboJag. org nr 556128-7144. 
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Sveriges Advokaters Service AB 

Not 2 Uppskattningar och bcdömnlngar 
Förctagsledningcn gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskallningar kommer sällan att motsvara 
det verkliga resultatet Varje år prövas om det finns någon indikation på att tillgångars \'ärde är lägre än det redovisade värdet. 
Finns en indikation så beräknas tillgångens Atervinningsvärde, vilket lir det lägsta av tillgångens verkliga värde med 
avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet. 
De uppskanningar och antaganden som förctagslcdningen gjon inför avlämnandet av denna årsredovisning påvisar inte 
risker för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder. 

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 

Not 3 Nettoom1ittnlng per rörelwgrn 

Serviceersättningar 
Kursavgift.er, advokatexamen 
Kursavgifter1 fortbildning 
Summa 

JJll.ll 
53 146 650 
16 281 050 
3 520 275 

72 947 975 

= 52422051 
20 448 400 
17490810 
90 361 261 

Serviceersättningen var 2020 6 300 kronor (6 300 kronor) jämte mervärdesskatt per advokat och bitridanden jurist. 
Serviceersättningarna ökade med ca 725 tkr eller 1,4 procent jämfört med 2019. 
Intäkterna från kursverksamheten minskade 2020 med ca 18, I mkr jämfört med 2019 till följd 8\' pandemin samt 
borttagande av krav på utbildningstimmar 2020. 

Not 4 lnk6p ocb t'iiniljnlng Inom koncernen 2020 = Andel av övriga rörelsekostnader som avser koncemffiretag är 18% 14% 

Not S Övriga rörelseintikter 
2020 = Advokat-ID 163 226 218 602 

Nätverksseminarier 0 7 700 
Bidrag Sandströms Minnesfond, Advokatprofiler 0 260 000 
Böcker 21 056 2 654 
Övrig! 43 360 57248 
Summa 227 642 546 204 

Not 6 Leasins•!&!fter 2020 20/9 
Operationell leasing, inkl hyra för kontorslokal I 506 582 I 516525 
Återstående leasingavgifter förfaller enligt följande: 
Inom ett Ar I 506 582 I 516525 
Senare än en Ar men inom fem Ar illiB§ ~ 
Summa 7 532 910 7 582 625 

Leasingavgifter avser lokalhyra. 

Not 7 Enittning till revisorer 2020 2019 
Mazars AB 
Revisionsuppdragct 89 000 
Med rcvisionsuppdrag avses revisors arbete med den lagstadgade revisionen. 

83 oo°u, 
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Sveriges Advokaters Service AB 

Not 8 Övriga ederna kostnader 
Premiekostnader för obligatoriska ansvarsför..äkringar 
Direkta kostnader, kursverksamheten 
Fakturerade lönekostnader inom koncernen 
IT-kostnader 
Internationell verlr:samhet 
Nätveriweminarier 
ÖVriga rörelsekostnader 

Summa 

l020 201Y 

40 823 708 39 698 132 
20 063 561 32 956 894 
12 267736 l0912012 

I 020216 I 047 446 
60428 817 097 
50034 6612 

2 436 053 5 889 294 
76 721 736 91 327 487 

Premien i den obligatoriska ansvarsför..äkringen är för perioden 2018-2020 5 750 kronor per jurist och år. 
Försäkringsgivarc är Zurich Nordic lnsurance Company. 

Kursverksamhetens kostnader minskade 2020 med ca 12,9 Mkr jämfört med 2019 till följd av följd av pandemin sam! 
borttagande av krav på utbildningstimmar för 2020. 

Not 9 Avskrivningar pi program1Jcen1er 

Programlicenser • acJa,mulerade a11skaffni11gn•ärden 
Vid årets början 

Program/icroser • ackumulerade al·sA:rirningar enligt p/a,i 
Vid årets början 

Programlicenser - planenligt rcslvärde vid årets slut 

Not 10 Avskrivningar pl ombyggnad I annans fastighet 

Ombyggnad i annans fastighet - acJa,mulerade anskajfningsvärden 
Vid årets början 

Ombyggnad i a,mans fasrighet • ackumulerade m•skril'ningar mligt plan 
Vid årets början 
Årets avskrivning 

Ombyggnad i annans fastighet - planenligt restvärde vid årets slut 

Not 11 Avskrivningar pi Inventarier 

lnvemarier - ackumulerade anskajfningsl•ärden 
Vid årets början 
Nyanskaffningar 
Försäljningar och utrangeringar 

Inventarier - ackumulerade Q\'skrivningar enligt plan 
Vid årets början 
Årets avskrivning 
Försäljningar och utrangeringar 

Inventarier- planenligt restvärde vid årets slul 

2020 

~ 
281 804 

:lli..filM 
-281 804 

0 

202() 

1..1.J.Lill 
1718537 

-771 147 

~ 
-839 889 

878 648 

2020 

5 497 530 
162 798 

Q 
5 660 328 

-5 023 623 
-309 061 

Q 
-5 332 684 

327 645 
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2019 

lli.filM 
281 804 

clli.1!M 
-281 804 

0 

2019 

1..1.J.Lill 
1718537 

-702 405 

~ 
-771 147 

947 390 

l0/9 

5 347 773 
209 926 
,fil!.ill 

5 497 530 

4 800 075 
-283717 

= -5 023 623 
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Sveriges Advokaters Service AB 

Not 12 Obeskattade ttserver 
Periodiserings fond beskattningsår 2015 
Periodiscringsfond beskattningsår 2016 
Periodiscringsfond beskattningsår 2017 
Periodiscringsfond beskattningsår 2018 

Summa obeskattade reserver 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

Not 13 Koncernuppgi(tu 

2020-12-3/ 2019-12-31 

0 663 606 
0 977 142 
0 567 900 

= liJ..Q__,lli1 

323 000 3 819 011 

Sveriges Advokaters Service AB är dotterforetag till och ingår i Sveriges advokatsamfund, 262000-0675, med säte i Stockholm. 

Not 14 Visentllga bindeJser efter rikenskapsitth slut 

Styrelsen bedömer all utbrottet av Corona-pandemin även kommer att ffi negativa effekter på företagets resultat på nya Aret men kan i 
dagsliiget inle bedöma omfattningen av dessa. Styrelsen följer aktivt utvecklingen. Basera! pt den i fön:altningsberättelscn bcskrhna 
historiskt stabila ekonomin är det styrelsens bedömning att de väsentliga osäkcrlictsfaktorcma som är kopplade till Corona-pandcmin 
inte bedöms vara av sådan karaktär och omfattning att bolagets fönnåga an fortsätta sin verksamhet ptverkas inom 
överskådlig tid. 

Stockholm den 5 mars 2021 

Christer Danielsson 
Ordförande 

Mia Edwall Insulander 
Verkställande direktör 

()Jk 
Eva-Maj MuhlenL 

Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har lämnats den / bars 2021 

Auktoriserad revisor 
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till bolagsstämman i Sveriges Advokaters Service AB 

Org. nr 556128-7144 

Rapport om Arsredo,·isningen 

Uttalanden 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Sveriges 
Advokaters Service AB för år 2020. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen uppr'jttats i enlighet 
med årsredovisningslagcn och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Sveriges Advokaters Service AB:s finansiella 
ställning per den 31 december 2020 och av dess finansit!lla 
resultat för året enligt årsredovisningslagcn. 
FörvaltningsberJ.ttelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat• 
rJ.kningcn och balansrjkningcn. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfön revisionen enligt lntcmational Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs nännare i avsnittet Rt!\·isoms 
an.rmr. Jag är oberoende i förhållande till Sveriges Advokaters 
Service AB enligt god rcvisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjon mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de rcvisionsbcvis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Styrelsens oc-h ,-erlr.stllllande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen uppr.1ttas och att den ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även lör den interna kontroll som de 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på misstag. 

Vid uppriittandet ov årsredovisningen ans,·arJr styrelsen och 
verkställande direktören för lx-dömningen av bolagets förmåga 
att fonsätta verksamheten. De upplyser. när så är tillämpligt. om 
förhållanden som kan påverka fönnågan att fonsäna verksam
heten och att använda antagandet om fonsatt dritl. Antagandet 
om fonsatt dritl tillämpas dock inte om styrelsen och 
verkställande direktören a,·scr att likvidera bolaget. upphöm 
med verksamheten eller inte har något realis1isk1 ahema1iv till 
att göra något av detta. 

Revisorn.'t ann-ar 

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter. vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
misstag. och att lämna en revisionsbcrjuclsc som innehåller 
mina 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. Felak1ighe1er kan uppstå 

på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skt.1)tisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

• identifiernr och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i :\rsredovisningen. vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller p:\ misstag. utfonnar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till 
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på misstag. eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi. förfalskning. avsiktliga 
utelämnanden. felaktig infonnation eller å"iidosättande av 
intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna. men inte för an uttala mig om 
effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fonsatt 
drift vid upprJttandet av årsredovisningen. Jag drar också 
en slutsats. med grund i de inhämtade revisionsbeviscn. om 
huruvida det finns n:\gon väsentlig osäkerhctsfäktor som 
avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets fönnåga au fortsätta 
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 
vä.~ntlig osäkcrhetsfaktor. må"ite jag i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktom eller. 
om sådana upplysningar är otillräckliga. modifiera 
uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på 
Je rcvisionsbcvis som inhämtas fram till datumet för 
rcvisionsbcdittelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra all ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen. däribland 
upplysningarna. och om årsredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild. 

Jag måste infonnera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Jag måste också infonnera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen. däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som jag identifieml. 



mazars 

Rapport om andra kra,· enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för Sveriges Advokaters Service AB för år 2020 samt av 
ffirslagct till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
@rlust. 

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättclscn och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Rerisorns 
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Sveriges Advokaters 
Service AB enligt god revisorsscd i Sverige och har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de rcvisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Sl}•relsens och verkställande direktörens am;var 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
betrjffände bolageL-. vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de kmv som bolagets verksamhetsart. 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna 
kapital. konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse 
au bolagets organisation är utformad så att bokföringen. mL-dds
förvaltningen 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 
skiltas på ett betryggande sätt. 

Rn•isorns anSl'ar 

Mitt mål bctrjffandc revisionen av förvaltningen. och därmed 
mitt uttalande om ansvarsfrihet. är att inhämta revisionsbcvis för 
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställnndc direktören i något väsentligt 
av~nde: 

• företagit någon åtgärd eller IDort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldig.het mot 
bolaget. eller 

• på något annat sätt handlat i strid mcd akticbolagslagen. 
årsredovisningslagcn eller bolagsordningen. 

Min mål betrjffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust. och därmed mitt unalandc om detta. 
är att mt..-d rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

2 

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 crsättningsskyldighet mot bolaget. eller att ett förslag 
till dispositioncr av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
mr.:d akticbolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Gr.mskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinsl 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av dikenskapema. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på 
min professionella bt..-dömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder. områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar 
fattade beslut. beslutsunderlag. vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner betrjfTande bolagets vinst eller förlust 
har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Stockholm . ._!_!lj ,(l Z t? ( 

~~oif 
Håkan Sten 
Auktoriserad revisor 



Lekmannarevisorns Granskningsrapport 

Jag har i egenskap av lekmannarevisor granskat verksamheten i Sverige Advokaters 
Serviceaktiebolag (556128-7144) för år 2020. 
Jag bedömer att verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt. 

Jag bedömer att bolagets interna kontroll är tillfredställande. Jag har inte funnit anledning till 
anmärkning mot någon styrelseledamot eller mot den verkställande direktören. 
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Stiftelsen Sverii;es advokatsamfunds understödsfond Organisationsnummer; 802007-5399 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Styrelsen för Sveriges advokatsamfunds Understödsfond avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2020. 

Allmänt om vertcsamheten 
Sveriges advokatsamfunds Understödsfond är en stiftelse med ändamål att bereda understöd åt 

behövande samfundsledamöter, förutvarande ledamöter eller avlidna ledamöters efterlevande 

makar och barn. När särskilda skäl föreligger kan understöd även beredas åt ledamots eller avliden 

ledamots frånskilda make. 
I andra hand får medel användas för att lämna bidrag till utbildning eller fostran av behövande barn 

till ledamöter, förutvarande ledamöter eller avlidna ledamöter. 

Stadgarna ställer inga krav på kapitalisering av avkastning utan stiftelsens förmögenhet kan I sin 

helhet disponeras för anslag. 

Understödsfondens tillgångar samförvaltas med stiftelserna Gustaf och Calla Sandströms Minnesfonds 

och Emil Heijnes Fonds tillgångar. Denna förvaltning handhas i huvudsak av C Worldwide Asset Management 

(diskretionärt) och Svenska Handelsbanken (rådgivande). De samförvaltade tillgångarna omfattar 

även andelar i aktiefonderna Odin Forvaltning AS, AMF Fonder AB och Didner & Gerge Fonder. 

Understödsfonden äger även, som enskild egendom, andelar i Mertzig Equity Fond. 

Förvaltningsarvoden till C Worldwide Asset Management och Svenska Handelsbanken har under 

året utgått med 75 043 kronor (fg. år 68 114 kronor). 

Främjande av ändamålet 
Styrelsen har under året hållit fyra protokollförda sammanträden. 

I bidrag och understöd har under året beviljats 1 324 286 kr. 
Sveriges advokatsamfunds Understödsfonds förmögenhet vid räkenskapsårets utgång: 

FLERÅRSÖVERSIKT (Tkr) 
Utdelningar 
Förva ltn i ngsresu ltat 

Resultat efter finansiella poster 

Eget kapital 

Förmögenhet 
Fritt eget kapital 

Beviljade anslag 

Resultatdisposition 

Styrelsen har beslutat att till förfogande stående medel: 
fria vinstmedel 

summa 

Skall disponeras enligt följande: 
balanseras i ny räkning 

summa 

2020 2019 
1166 1101 

1299 1244 

1881 2153 
62 421 62 275 

103 941 97 854 

62 421 62 275 

1324 1551 

2018 
1138 
1210 
2 685 

62105 

78925 
62105 

1066 

Belopp i kr 

62 421160 

62 421160 

62 421160 

62 421160 

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt för de två senaste räkenskapsåren framgår av följande 

resultat- och balansräkningar, bokslutskommentarer med redovisningsprinciper och tillhörande 

noter. Alla belopp uttrycks i kronor. 1,(/ 

~A 
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Stiftelsen Sveri1es advokaWmfunds understödsfond Or1anisationsnummer: 802007-5399 

Resultaträkning 

Stiftelsens Intäkter 
Utdelningar 
övriga finansiella intäkter 
Summa stiftelsens intäkter 

Stiftelsens kostnader 
Förvaltararvoden 

övriga externa kostnader 

Summa stiftelsens kostnader 

Förvoltnlngsresultot 

Flnons/el/o poster 
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 

övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

Räntekostnader och liknande resultatposter 

Summa finansiella poster 

Resultat efter flnonsle/lo poster 

Årets skattekostnad 

Arets resultat 

Not 

2 

3 
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2020-01-01 - 2019-01-01 -

2020-12-31 

1166 293 
299427 

1465 720 

-75 043 
-91915 

-166 958 

1298 762 

582 380 

Q 
582 380 

1881142 

-410 496 

1470 646 

2019-12-31 

1100 545 
303 461 

1404006 

-68 114 
-92 146 

-160 260 

1243 746 

910130 

-1327 
908803 

2152 550 

-432 547 

1720003 p 

µIt 

/4 



Stiftelsen Sverile.s advokatsamfunds understödsfond 

Balansräkning 

TILLGANGAR 

Anläggnlngstlllg6ngar 

Andel i samförvaltade värdepapper 

övriga finansiella anläggningstillgångar 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättnlngstlllg6ngar 

Tillgodohavanden på depåkonton 

övriga fordringar 

Förutbetalda kostnader och intäkter 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tlllg6ngar 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Bundet eget kapital 

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början 

Förändringar av bundet eget kapital 

Bundet eget kapital vid rlikenskaps6rets slut 

Fritt eget kapital 

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början 

Beviljade och återförda anslag 

Årets resultat 

Fritt eget kapital vid rlilcenslcaps6rets slut 

Summa eget kapital 

Kortfristiga skulder 
Beslutade, ej utbetalda bidrag 
Skatteskulder 
Övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Summa kortfristiga skulder 

Summa eget kapital och skulder 

Not 

4 

5 
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2020-12-31 

53 314 906 

537 452 

53 852 358 

1240871 
7 772 338 

91245 
9104453 

62 956812 

0 

62 274 800 

-1324286 

1470 646 

62 421160 

62 421160 

452 500 

0 

24000 

22.lli 
535 652 

62 956812 

2019-12-31 

53 716 757 

507 874 

54 224 631 

1558041 
6 949 770 

90015 
8 597 825 

62 822 456 

0 

62 105 330 

-1 550 533 

1 720003 

62 274 800 

62274800 

110 000 

144 685 

34127 

258 844 

547 656 

Ora:anisatlonsnummer: 802007-S399 

62822456 ·it 
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Stlftelsen Sveria:es &dvokatsamfunds understödsfond 

Not 1 Redovisnlngsprlnciper och bokslutskommentarer 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd BFNR 2016:10 om årsredovisning i mindre företag (K2). 

Finansiella anläggningstillgångar 
Innehav av överlåtbara värdepapper och fondandelar utgör en värdepappersportfölj. 

Ora:aniutionsnummer: 802007-5399 

I de fall portföljens bokförda värde överstiger verkligt värde görs nedskrivning till verkligt värde. 

Eget kapital 
Ingen kapitalisering av avkastningen görs utan eget kapital utgöts uteslutande av fritt eget kapital. 

Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat. 

Förmögenhet 
Stiftelsens förmögenhet definieras som värdepapper upptagna till marknadsvärde och övriga tillgångar 

till bokfört värde minskat med skulder. 

Not 2 Övriga externa kostnader 
Administration Advokatsamfundet 

Annonsering 

Revision Mazars 

Rådgivning Mazars 

övrigt 

Not 3 Skatt på årets resultat 
Skatt på årets resultat 

Avstämd slutlig skatt föregående år 

Justering skatt föregående år 

Summa redovisad skattekostnad 

Not 4 Andel I samförvaltade värdepapper 

Ingående anskaffningsvärde 

Inköp 

Försäljningar 

Redovisat värde 

2020 

60000 

18000 

10000 

3 915 

91915 

2020 

410496 

410496 

2020 

53 716 757 

4170 640 

-4 572 491 

53 314906 

Sida Sav 7 

2019 

60000 

18000 

10000 

4146 

92146 

2019 

432 547 

432 547 

2019 

53 924 798 

3 830888 

-4 038 929 

53 716 757 1# 

~ 



Stiftelsen Sveria:e5 advokatsamfunds understödsfond 

Andel I samförvaltade värdepapper 2020-12-31 

Direktöqda aktier: 
ABB LTD 
AUTOLIVINC. 
BOLIDEN AB 
BONAVAB 
ELECROLUX B 
ELECROLUX PROFF B 
ELEKTA B 
FAST PARTNER PREF 
HENNES & MAURITZ B 
HEXAGON B 
INDUTRADE 
INVESTOR B 
KINNEVIK INVESTMENT B 
LUNDBERGFORETAGEN B 
MILLICOM lnt Cellular SDB 
NCCB 
NORDEA BANK 
SANDVIK 
SEBA 
SKANSKAB 
SWEDBANK AB A 
SWEDISH MATCH 
SCAB 
TELE2 B 
TRELLEBORG B 
VEONEER INC SDB 
VOLVOS 
XACT HOGUTDELANDE 

Summa aktier 

Fondandelar: 
AMF AKTIEFOND SV 
CWW SWEDEN CL 58 
CWW SWEDEN SMALL CAP SB 
CWW GLOBAL EQUITIES 
CWW LIKVIDITETSFOND 
DIDNER & GERGE 
ODIN EIENDOM 

Summa fondandelar 

Summa aktier och fondandelar 

AUF30% 
SMF 62% 
EHF8% 
Summa 

Sveriges advokatsamfunds Understödsfond 
Del av samförvaltning enligt ovan 
MERTZIG EQUITY FUND 

Summa Sveriges advokatsamfunds Understödsfond 

Totaler 
Fond 

AUF 

SMF 

Summa samförvaltningen 

Sida 6 av 7 

Ore:anisationsnummer: 802007-5399 

Antal Bokfört värde Marknadsvärde 

2 000 330 380 4S8 000 
3 200 1342 208 2448000 

13600 2 096 576 3 963 040 
8000 463 200 629 600 
5 800 884442 1109830 
S 800 130 268 270164 

16300 1211 S79 1800 335 
4416 431296 514 464 

10 845 2 565 927 1865 340 
5000 64S 450 3 749 000 

12 000 766 320 6 343 200 
15000 4142100 8 988000 
9 500 999 268 3 947 250 

10600 940 538 4 670 360 
1303 570850 421911 
8000 639 120 1200 000 

20000 1799600 1344 400 
20000 19S5 800 4026 000 
21200 1669 500 1433 000 
20000 2 536 200 1 791400 
14 500 1907 910 4194 000 

5200 1080 976 2 089 740 
10000 7S1 7S0 3316560 
28125 2 287 969 3 054 37S 
20000 2 369166 3 650000 

3 200 5219S2 570 240 
16 500 1614 030 3197 700 
40000 4 387 600 4 752 800 

41041975 75 798 709 

18996 4132 495 9 922 841 
307 678 32 936051 42 047 248 

17117 3 235 063 10 129 276 
37 951 15 708 563 24 227 382 

425 555 40172983 43 124 767 
4 245 3 247 264 14 721897 

97047 3 910020 22 659 485 

103 342 439 166 832 895 

144 384 414 242 631 604 

43 315 324 72 789 481 
89 518 337 150 431 595 
11550 7S3 19 410 528 

144 384 414 242 631604 

43 315 324 72 789 481 
81893 10 000 000 22582917 

53 315 324 95 372 398 

Anskaffningsvärde Marknadsvärde 

53 315 324 95 372 398 

89 518 337 150431 595 

11550753 19 410 s28! 

154 384 414 265 214 521 tv 

0 ;J{_ 



Stiftelsen Sveriges advoklilYmfurids understödsfond 

Not 5 övriga finansiella tillgångar 
Lån för renovering av understödsmottagares bostad, maximalt 
700 000 kronor. lånet förfaller i sin helhet till betalning när fastigheten 

överlåtes. Säkerhet för lånet utgörs av pantbrev i fastigheten. 

Stockholm den 8 mars 2021 

dfuQrt_ 
Lena Frånstedt Lofalk 

Styrelseordförande 

~ 
Ola Åhman 

Vår revisionsberättelse har lämnats de~ I mars 2021 

Auktoriserad revisor 
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or;:anisatk>nsnummer: 802007-5399 

2020 2019 

537 452 501814 

Johan Hessius 



Revisionsberättelse 

Till styrelsen i Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds understödsfond, org. nr 802007-5399 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds 
understödsfond för räkenskapsåret 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen uppränats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds 
understödsfonds finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat 
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade 
revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som 
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga 
att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera stiftelsen, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Den auktoriserade revisorns ansvar 

Jag har att utföra revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (ISA) och god 
revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 



Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för 
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en 
väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse 
för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna., men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 
som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i 
årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning 
samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag 
identifierat. 

Den fortroendeva/da revisorns ansvar 

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. 
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens 
resultat och ställning. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning 
av Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds understödsfond för år 2020. 

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
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 stiftelsen enligt god 
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

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

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är 
att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen. 

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

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 stiftelsen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns 
professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta fö vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. 

ft~"" 
Håkan Sten 

Auktoriserad revisor rtroendevald revisor 

' 
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Stiftelsen Emil Heijnes Fond Ora:1nisationsnummer: 802425-5088 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Styrelsen för Emil Heijnes Fond avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2020. 

Allmänt om verksamheten 
Emil Heijnes Fond är en stiftelse med ändamål att främja vård av behövande åldersstigna eller sjuka 

advokater, änkor efter advokater eller främja vård, fostra eller utbildning av behövande barn till 

advokater, förutvarande advokater och avlidna advokater. Stiftelsen har från Sveriges 

advokatsamfunds Understödsfond från och med den 1 januari 2007 övertagit ansvaret att utge bidrag 

till behövande enligt första delen av ändamålet. 

Emil Heijnes Fonds tillgångar samförvaltas med stiftelserna Sveriges advokatsamfunds Understödsfonds 

och Gustaf och calla Sandströms Mlnnesfonds tillgångar. Denna förvaltning handhas i huvudsak av 

C Worldwide Asset Management (diskretionärt) och Svenska Handelsbanken (rådgivande). 

De samförvaltade tillgångarna omfattar även andelar i aktiefonderna Odin Forvaltning AS, 

AMF Fonder AB och Didner & Gerge Fonder. 

Förvaltningsarvoden till C Worldwide Asset Management och Svenska Handelsbanken har under året 

utgått med 20 012 kronor (fg. år 18 164 kronor). 

Stiftelsen har sitt såte i Stockholm. 

Främlande av ändamålet 
Styrelsen har under året hållit fyra protokollförda sammanträden. 

I bidrag har under året utbetalats 564 000 kronor. 

FLERÅRSÖVERSIKT (Tkr) 
Utdelningar 

Förva ltn I ngsresu ltat 

Resultat efter finansiella poster 

Eget kapital 

Förmögenhet 

Fritt eget kapital 

Beviljade anslag 

2020 
311 

333 

488 

10176 

18 036 

4 668 

564 

2019 2018 
293 303 

317 310 

557 703 

10 255 10 318 

17011 13450 

4809 4950 

604 S23 

Resultatdisposition Belopp i kr 

Styrelsen har beslutat att till förfogande stående medel: 

fria vinstmedel 

summa 

Skall disponeras enligt följande: 

avsättes till bundet kapital 
balanseras i ny räkning 

summa 

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt för de två senaste räkenskapsåren framgår av följande 

resultat- och balansräkningar, bokslutskommentarer med redovisningsprinciper och tillhörande 

noter. Alla belopp uttrycks i kronor. U 

Sida 21v 7 

4 667 856 

4 667 856 

54616 

4 613 240 

4 667 856 



Stiftelsen Emil Heijnn fond Ofilnisationsnummer: 80242S·S088 

Resultaträkning 

Stiftelsens Intäkter 
Utdelningar 
övriga finansiella intäkter 
Summa stiftelsens intäkter 

Stiftelsens kostnader 
Förvaltararvoden 
övriga externa kostnader 
Summa stiftelsens kostnader 

Färvaltnlngsresultat 

Finansiella poster 
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 

övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
Summa finansiella poster 

Resultat efter finansiella poster 

Årets skattekostnad 

Arets resultat 

Not 

2 

3 

Sid13 ■v7 

2020-01-01 - 2019-01-01 -

2020-12-31 

311011 
79847 

390859 

-20 012 
-38154 
-58165 

332 693 

155 301 
-111 

155 190 

487884 

-3 008 

484876 

2019-12-31 

293 479 
80923 

374402 

-18164 
-39 455 
-57 619 

316 782 

242 701 
-2 278 

240423 

557 206 

-16 481 

540 724 /(, 

tJl 
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Stiftelsen Emil Heijnes Fond 

Balansräkning 

TILLGANGAR 

Anläggnlngstll/g6ngar 

Andel i samförvaltade värdepapper 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättnlngstlllg6ngar 

övriga fordringar 

TIiigodohavanden på depåkonton 

Summa tlllgdngar 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Bundet eget kapital 

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början 

Förändringar av bundet eget kapital 

Bundet eget kapital vid räkenskaps6rets slut 

Fritt eget kapital 

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början 

överfört till och från eget kapital 

Beviljade och återförda anslag 

Årets resultat 

Fritt eget kapital vid räkenskaps6rets slut 

Summa eget kap/ta/ 

Kortfristiga skulder 
Skatteskulder 

övriga skulder 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

summa eget kapital och skulder 

Not 

4 

Sida 4 av 7 

2020-12-31 

11550 753 

11550 753 

7 556 
331699 
339 255 

11890008 

5 446495 

61710 

5 508 205 

4 808 690 

-61 710 

-564 000 

484 876 

4 667 856 

10176061 

19483 

1684 464 

10000 

1713 947 

11890008 

Orpnisationsnummer: 802425-5088 

2019-12-31 

11658 335 

11658 335 

20971 
415 478 
436449 

12 094 784 

5 368 187 

78308 

5446495 

4 950 274 

-78 308 

-604 000 

540 724 

4808690 

10255185 

74979 

1754620 

10000 

1839 599 

12 094 784 {/,( 

iA 
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Stiftelsen Emil Heljnes Fond 

Not 1 Redovisnfngsprlnclper och bokslutskommentarer 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd BFNR 2016:10 om årsredovisning i mindre företag (K2). 

Finansiella anläggningstillgångar 
Innehav av överlåtbara värdepapper och fondandelar utgör en värdepappersportfölj. 

I de fall portföljens bokförda värde överstiger verkligt värde görs nedskrivning till verkligt värde. 

Eget kapital 

Orpnisationsnummer: 80242S-S088 

Högst 9/10-delar av avkastningen skall användas till bidrag och återstoden skall läggas till kapitalet. 

Förmögenhet 
Stiftelsens förmögenhet definieras som värdepapper upptagna till marknadsvärde och övriga tillgångar 

till bokfört värde minskat med skulder. 

Not 2 övriga externa kostnader 
Administration Advokatsamfundet 

Annonsering 

Revision 

Styrelseförsäkring 
övrigt 

Not 3 Skatt på årets resultat 
Skatt på årets resultat 
Avstämd slutlig skatt föregående år 
Justering skatt föregående år 

Summa redovisad skattekostnad 

Sida Sav 7 

2020 2019 
10000 10000 
18000 18000 
8 7S0 10000 

1404 145S 
381S4 3945S 

2020 2019 
3008 16481 

3 008 16 481 fg 

~ 
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Stiftelsen Emil Heijnes Fond Or;anisationsnummer: 80242S·S088 

Not 4 Andel I samförvaltade värdepapper 2020 2019 

Ingående anskaffningsvärde 11658 335 11713439 

Inköp 1112171 1021944 

Försäljningar -1219 753 -1077 048 

Redovisat värde 11550753 11658 335 

Andel I samförvaltade värdepapper 2020-12-31 Antal Bokfört värde Marknadsvärde 

Direktäqda aktier: 
ABBLTD 2000 330 380 458 000 
AUTOLIVINC. 3 200 1342 208 2448000 
BOLIDEN AB 13 600 2 096 576 3 963 040 
BONAVAB 8000 463 200 629 600 
ELECROLUX B 5 800 884 442 1109 830 
ELECROLUX PROFF 8 5800 130268 270164 
ELEKTA 8 16300 1211 579 1800 335 
FAST PARTNER PREF 4416 431 296 514 464 
HENNES & MAURIT2 B 10845 2 565 927 1865 340 
HEXAGON 8 5000 645 450 3 749 000 
INDUTRADE 12 000 766 320 6 343 200 
INVESTOR B 15 000 4 142 100 8 988 000 
KINNEVIK INVESTMENT 8 9 500 999 268 3 947 250 
LUNDBERGFORETAGEN B 10600 940 538 4 670 360 
MILLICOM int Cellular SDB 1303 570 850 421911 
NCCB 8000 639120 1200000 
NORDEA BANK 20000 1799600 1344 400 
SANDVIK 20000 1955 800 4026 000 
SEBA 21200 1669 500 1433 000 
SKANSKAB 20000 2 536 200 1 791400 
SWEDBANK AB A 14500 1907 910 4194 000 
SWEDISH MATCH 5 200 1080 976 2 089 740 
SCAB 10000 751 750 3 316 560 
TELE2 B 28125 2 287 969 3 054 375 
TRELLEBORG B 20000 2 369166 3 650 000 
VEONEER INC SDB 3 200 521952 570 240 
VOLVOS 16500 1614 030 3197 700 
XACT HOGUTDELANDE 40000 4 387 600 4 752 800 

Summa aktier 41 041975 75 798 709 

Fondandelar: 
AMF AKTIEFOND SV 18996 4132 495 9 922 841 
CWW SWEDEN CL 58 307 678 32 936 051 42 047 248 
CWW SWEDEN SMALL CAP 58 17117 3 235 063 10 129 276 
CWW GLOBAL EQUITIES 37 951 15 708 563 24 227 382 
CWW LIKVIDITETSFOND 425 555 40172983 43 124 767 
DIDNER & GERGE 4 245 3 247 264 14 721897 
ODIN EIENDOM 97047 3 910020 22 659 485 

Summa fondandelar 103 342 439 166 832 895 

Summa aktier och fondandelar 144 384 414 242631604 

AUF30% 43 315 324 72 789 481 
SMF62% 89 518 337 150 431595 
EHF 8% 11550 753 19 410 528 
Summa 144 384414 242 631604 

Sv$2ri9H ~g!'.QkaJHmf~nd§ Unge[§Jöd§fQng 
Del av samförvaltning enligt ovan 43 315 324 72 789 481 
MERT21G EQUITY FUND 81893 10 000000 22582917 

Summa Sveriges advokatsamfunds Understödsfond 53 315 324 95 372 398 

Totale, 
Fond Anskaffningsvärde Marknadsvärde 

AUF 53 315 324 95 372 398 

SMF 89 518 337 150431595 

IEHF 11550 753 19 410 5281 
Summa samförvaltningen 

,~-·~"'~ 
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Revisionsberättelse 

Till styrelsen i Stiftelsen Emil Heijnes fond, org. nr 802425-5088 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Emil Heijnes fond för räkenskapsåret 
2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Stiftelsen Emil Heijnes fond:s finansiella 
ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Grund for uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade 
revisorns ansvar samt Den fortroendevalda revisoms ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som 
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga 
att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera stiftelsen, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Den auktoriserade revisorns ansvar 

Jag har att utföra revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (ISA) och god 
revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 



Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utfonnar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för 
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en 
väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig infonnation eller 
åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse 
för min revision för att utfonna granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 
som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
stiftelsens fönnåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan 
fortsätta verksam het en. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i 
årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste infonnera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning 
samt tidpunkten för den. Jag måste också infonnera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag 
identifierat. 

Den förtroendevalda revisorns ansvar 
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och dänned enligt god revisionssed i Sverige. 
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens 
resultat och ställning. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning 
för Stiftelsen Emil Heijnes fond för år 2020. 

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund for uttalande 
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 stiftelsen enligt god 
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

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

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 

V ärt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är 
att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen. 

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

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 stiftelsen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns 
professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade besl 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta uttalande om 
ansvarsfrihet. 

Stockholm den/ ~ars 2021 

~ -~••~•""" 
Auktoriserad revisor / r urtroendevald revisor 
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Stiftelsen Gustaf och C..lla Sandströms Minnesfond 

FÖRVALTNINGSBERÄTTEISE 

Styrelsen för Gustaf och calla Sandströms Minnesfond avger härmed årsredovisning för 

räkenskapsåret 2020. 

Allmänt om vertcsamheten 
Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond är en stiftelse med ändamål att i första hand utgiva 

underhållsbidrag till åldersstigna, sjuka eller lytta advokater och avlidna advokaters 

efterlevande makar och barn samt bidrag till vård, fostran eller utbildning, under barndomen 

och ungdomen, av barn till avlidna advokater, allt under förutsättning att vederbörande lever 

i brydsamma ekonomiska förhållanden. 

I andra hand får stiftelsens medel användas för att lämna bidrag till fortbildning av advokater 

och hos dem anställda samt till utgivande av juridiska skrifter i ämnen rörande advokatyrket. 

Gustaf och Calla Sandströms Minnesfonds tillgångar samförvaltas med stiftelserna Sveriges 

advokatsamfunds Understödsfonds och Emil Heijnes Fonds tillgångar. 

Denna förvaltning handhas i huvudsak av C Worldwide Asset Management (diskretionärt) och 

Svenska Handelsbanken (rådgivande). De samförvaltade tillgångarna omfattar även andelar i 

aktiefonderna Odin Forvaltning AS, AMF Fonder AB och Didner & Gerge Fonder. 

Förvaltningsarvoden till C Worldwide Asset Management och Svenska Handelsbanken har 

under året utgått med 155 089,28 kronor (lg. år 140 768 kronor). 
Stiftelsen har säte i Stockholm. 

Främfande av ändamålet 

Styrelsen har under året hållit fyra protokollförda sammanträden. 

I bidrag har under året utbetalats 2 66S 000 kronor, fördelat mellan Sveriges advokatsamfund 

1800 000 kronor, Juridiska biblioteket 300 000 kronor, samt övriga bidrag med 565 000 kronor. 

FLERÅRSÖVERSIKT (Tkr) 

Utdelningar 

Förvaltningsresultat 

Resultat efter finansiella poster 

Eget kapltal 
Förmögenhet 

Fritt eget kapital 

Beviljade anslag 

Resultatdisposition 

2020 

2 410 
2 745 
3945 

89162 
150 075 

-1043 
2 566 

Styrelsen har beslutat att till förfogande stående medel: 

fria vinstmedel 

summa 

Skall disponeras enligt följande: 
avsättes till bundet kapital 

balanseras I ny räkning 

summa 

2019 

2 274 
2 629 
4494 

88 772 
141102 

738 
2 510 

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt för de två senaste räkenskapsåren framgår av följande 

resultat• och balansräkningar, bokslutskommentarer med redovisningsprinciper och tillhörande 

noter. Alla belopp uttrycks i kronor. f( 
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2018 

2 352 
2 583 
5 631 

87844 
112 112 

3160 
2 470 

Belopp i kr 

-1043 169 

-1043 169 

423 274 
-1466 443 

-1043169 



Stiftelsen Gustef och C.111 S8nd5tröm$ Minnesfond 

Resultaträkning 

Stiftelsens Intäkter 
Utdelningar 
övriga finansiella intäkter 

Summa stiftelsens intäkter 

Stiftelsens kostnader 
Förvaltararvoden 

övriga externa kostnader 

Summa stiftelsens kostnader 

F/Jrvaltnlngsresultat 

Finansiella poster 
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 

övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

övriga räntekostnader och liknande resultatposter 

Summa finansiella poster 

Resultat efter finansiella poster 

Årets skattekostnad 

Arets resultat 

Not 

2 

3 
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2020-01-01-

2020-12-31 

2 410 338 
618 816 

3 029 155 

-155 089 
-129 064 
-284 153 

2 745 001 

1 203 585 

-3 732 
1199 853 

3 944 854 

-958 703 

2 986 151 

OraeniMtionsnummer: 802008-0001 

2019-01-01-

2019-12-31 

2 274 459 
627 153 

2 901612 

-140 768 
-131503 
-272 271 

2 629 341 

1880 936 

-16 352 
1864 584 

4 493 925 

-1085 958 

3407967 ,fA 
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Stihelsen Gustaf och Calla Sandstrlims Minnesfond 

Balansräkning 

TIUGANGAR 

AnliJggnlngstlllgtJngar 

Andel i samförvaltade värdepapper 

Summa anläggningstillgångar 

OmsiJttnlngstlllgtJngar 
övriga fordringar 

Tillgodohavanden på depåkonton 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tlllgtJngar 

EGET KAPrrAL OCH SKUWER 

Eget kapital 

Bundet eget kap/tal 
Donerat kapital 

övrigt bundet eget kapital vid räkenskapsårets början 

Förändringar av bundet eget kapital 

Bundet eget kap/tal vid riikenskapstJrets slut 

Fritt eget kap/tal 
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början 

överfört till och från eget kapital 
Beviljade och återförda anslag 

Årets resultat 

Fritt eget kap/tal vid r/Jkens/capstJrets slut 

summa eget kap/tal 

Kortfristigo skulder 
Skatteskulder 
övriga skulder 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

Summa eget kap/tal och skulder 

Not 

4 

Sida4av7 

2020-12-31 

89 518 707 

89 518 707 

1483 246 
2 570 666 

4 053 912 

93 572 619 

5115 000 
82 919 167 

2171097 
90205 264 

708 232 
-2 171 097 
-2 566 455 
2 986151 

-1043169 

89162 095 

-1371938 

5 772 462 

10000 

4 410 524 

93 572 619 

Ori;anisationsnummer: 802008-0001 

2019-12-31 

90 352 097 

90 352 097 

22 386 
3 219 953 

3 242 339 

93 594436 

5115 000 
79 569199 
3 349 968 

88034167 

3 160 233 
-3 349 968 
-2 510 000 
3 407 967 

708 232 

88 742 399 

-695 233 

5 537 270 

10000 

4 852 037 

93594436 ,t, 
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Stiftelsen Gustif och Cllla SanclstrOITls Minnesfond Orsanlsationsnummer: 802008-0001 

Not 1 Redovisnlngsprinclper och bokslutskommentarer 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd BFNR 2016:10 om årsredovisning i mindre företag (K2). 

Finansiella anläggningstillgångar 
Innehav av överlåtbara värdepapper och findandelar utgör en värdepappersportfölj. 

I de fall portföljens bokförda värde överstiger verkligt värde görs nedskrivning till verkligt värde. 

Eget kapttal 
Förutom direktavkastning får även realisationsvinster användas till utdelning och omkostnader, 

i den mån realisationsvinsterna Inte behövs för att trygga realvärdet av fondens tillgångar. 

Av summan av den årliga direktavkastningen och den årliga realisationsvinsten avsätts minst en tiondel 
till det bundna kapitalet. 

Förmögenhet 

Stiftelsens förmögenhet definieras som värdepapper upptagna till marknadsvärde och övriga tillgångar 
till bokfört värde minskat med skulder. 

Not 2 övriga externa kostnader 
Administration Advokatsamfundet 

Revision 

Styrelseförsäkring 

övrigt 

Not 3 Skatt på årets resultat 
Skatt på årets resultat 

Avstämd slutlig skatt föregående år 

Justering skatt föregående år 

Summa redovisad skattekostnad 

Not 4 Andel i samförvaltade värdepapper 

2020 
115 000 

8 750 

5 314 
129 064 

2020 
958 703 

958 703 

2020 

2019 
115 000 
10000 

6503 
131503 

2019 
1085958 

: 
1085 958 

2019 
Ingående anskaffningsvärde 
Inköp 

90 352 097 90 777 916 
8 618454 7 921301 

Försäljningar .9 451844 -8 347120 
Redovisat värde 89 518 707 90 352 097 -1:,, 
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Stiftel$Cm Gust,f och Cilll• S.ndströms Minnesfond Otpnis.tionsnummer; 802008-0Xll 

Andel I samförvaltade värdepapper 2020-12-31 Antal Bokfört värde Marknadsvärde 
Direktäqda aktier: 
ABB LTD 2000 330 380 458 000 

AUTOLIV INC. 3 200 1342 208 2 448 000 
BOLIDEN AB 13 600 2 096 576 3 963 040 
BONAVAB 8000 463 200 629 600 

ELECROLUX B 5800 884 442 1109 830 

ELECROLUX PROFF B 5800 130 268 270164 

ELEKTA B 16 300 1211579 1800 335 
FAST PARTNER PREF 4 416 431 296 514 464 
HENNES & MAURITZ B 10845 2 565 927 1865 340 
HEXAGON B 5000 645 450 3 749 000 
INDUTRADE 36000 766 320 6 343 200 
INVESTOR B 15 000 4 142 100 8988 000 
KINNEVIK INVESTMENT B 9500 999 268 3 947 250 

LUNDBERGFÖRETAGEN B 10600 940 538 4 670 360 
MILLICOM 1303 570850 421911 
NCC B 8000 639 120 1200000 
NORDEA BANK 20000 1799600 1344400 

,, SANDVIK 20000 1955800 4 026000 

SCAB 10000 751 750 1433 000 

SEBA 21200 1669 500 1 791400 
SKANSKA B 20000 2 536 200 4194 000 
SWEDBANK AB A 14500 1907 910 2 089 740 
SWEDISH MATCH 5200 1080976 3 316 560 
TELE2 B 28125 2 287 969 3 054 375 
TRELLEBORG B 20000 2 369 166 3 650000 

VEONEER INC SDB i 3 zoo 521952 570 240 

VOLVO B 16500 1614 030 3 197 700 

XACT HÖGUTDELANDE 40000 4 387 600 4 752 800 

41041975 75 798 709 

Fondonde/ar: 
AMF AKTIEFOND SV 18 996 4 132 495 9 922 841 
CWW SWEDEN CL SB 307 678 32 936 051 42 047 248 

CWW SWEDEN SMALL CAP SB 17117 3 235 063 10 129 276 

CWW GLOBAL EQUITIES 37 951 15 708 563 24 227 382 

CWW LIKVIDITETSFOND 425 555 40172 983 43 124 767 

DIDNER & GERGE 4245 3 247264 14 721897 
ODIN EIENDOM 97047 3 910 020 22 659 485 
Summa fondandelar 103 342 439 166 832 895 

Summa aktier och fondandelar 144 384 414 242 631 604 

AUF30% 43 315 324 72 789 481 
SMF 62% 89 S18 S37 150 431 595 
EHF8% 11550 753 19 410 528 
Summa 144 384 615 242 631604 

Totaler 
Fond Anskaffningsvärde Marknaclsvärde 
AUF 53315324 72 789 481 

SMF 89518337 150 431 595 

EHF 11550 753 19410528 

Summa samförvaltningen 154 384 415 242631 604 ~ 

-~ 
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Sti~e!sen Gunaf och Galla ~ndnr6ms Minnesfond 

Stockholm den 8 mars 2021 

Lena Frånstedt Lofalk 

Styrelseordförande 

OlaÅhman 

Vår revisionsberättelse har lämnats den/ j mars 2021 

~/ 
Håkan Sten 

Auktoriserad revisor 

0f&anisationsnummer: 802008-0001 
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Revisionsberättelse 

Till styrelsen i Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond , org. nr 802008-000 I 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms 
Minnesfond för räkenskapsåret 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms 
Minnesfonds finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Grund fl}r uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade 
revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som 
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga 
att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera stiftelsen, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Den auktoriserade revisorns ansvar 

Jag har att utföra revisionen enligt Intemational Standards on Auditing (ISA) och god 
revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på misstag. 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. 



Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för 
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en 
väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsen interna kontroll som har betydelse 
för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna. men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 
som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen lasta uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga. modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan 
fortsätta verksam het en. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i 
årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning 
samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag 
identifierat. 

Den förtroendevalda revisorns ansvar 

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. 
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens 
resultat och ställning. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning 
av Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2020. 

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter be viljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
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 stiftelsen enligt god 
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

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

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är 
att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen. 

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

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 stiftelsen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns 
professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevan vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. 

Stockholm den/ jmars 2021 

e.?r 
Auktoriserad revisor 
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Stiftelsen John Tjemelds Advokatfond Organisationsnummer: 802003•5237 

Årsredovisning för John Tjernelds Advokatfond 2020 

Styrelsen avger härmed årsredovisning för stiftelsen John Tjernelds Advokatfond för år 2020. 

FÖRVAL TNINGSBERÄ TTELSE 

Beskrivning av verksamheten 
Fondens avkastning skall användas till resestipendier för ledamöter av Sveriges advokatsamfund eller till 

belöning för vetenskapligt arbete eller utredning, som är av beskaffenhet att särskilt intressera advokaterna 

eller gagna deras yrkesverksamhet. Stiftelsen har säte i Stockholm. 

Främjande av verksamheten 
Under 2020 har stiftelsen delat ut 0 kronor till ändamålet. 

Flerårsöversikt 2020 2019 2018 

Stiftelsens intäkter 0 0 0 

Förvaltningsresultat • 1 I 624 -12 961 -12648 

Årets resultat -12 972 · 13 871 -10 130 

Eget kapital 428 375 441 347 492 018 

Förmögenhet 1 561 419 1385112 I 113 855 
Beviljade anslag -36 800 

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt för de två senaste räkenskapsåren framgår av följande resultat· 
och balansräkningar, bokslutskommentarer med redovisningsprinciper och tillhörande noter. 

RESUL TA TRÄKNING 

Stiftelsens intäkter 
Ränteintäkter, netto 

Summa stiftelsens intäkter 

Stiftelsens kostnader 
Övriga externa kostnader 

Summa stiftelsens kostnader 

Förvaltningsresultat 

Finansiella poster 
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 

Resultat efter finansiella poster 

Skall 

Årets resultat 

Not 

Sida I av4 

2020 

0 

-11 624 

-11 624 

-11 624 

0 

-Il 624 

-12 972 

20/9 

0 

-12 961 

-12961 

-12 961 

0 

-12 961 

-910 

-13 871 
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Stillelscn John Tjemelds Advokalfond Organisationsnummer: 802003-5237 

BALANSRÄKNING 

TILLGÅNGAR Not 2020-/2-31 20/9-12-3/ 

Anläggningstillgångar 
Finansiella anläggningstillgångar 

Aktier och andelar 
Summa anläggningstillgångar 
Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Skattefordringar 
Övriga kortfristiga fordringar 

Kassa och bank 
Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Fritt eget kapital 

Summa eget kapital 

Kortfristiga skulder 
Övriga skulder 

Summa kortfristiga skulder 

Summa eget kapital och skulder 

EGET KAPITAL 

Bundet eget kapital 

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början 
Förändringar av bundet eget kapital 

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut 

Fritt eget kapital 

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början 
Överfört till och från eget kapital 
Beviljade och återförda anslag 

Årets resultat 

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut 

2 441 256 
441 256 

35 646 
2 161 

71 801 
109 608 

550 864 

41 I 144 

17 231 
428 375 

122 489 
122 489 

550 864 

411 144 
Q 

41 I 144 

30 203 

0 
-12 972 

17 231 

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENT ARER 

Not I Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNR 2016: I 0 om årsredovisning i mindre företag (K2). 
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441 256 

441 256 

36 084 

19 157 

37 264 
92 505 

533 761 

411 144 

30 203 
441 347 

92 414 

92 414 

533 761 

447 944 
-36 800 

411 144 

44074 

-13 87 I 

30 203 



Stiftelsen John Tjemelds Advokatfond Organisationsnummer: 802003-5237 

Finansiella anläggningstillgångar 
Innehav av överlåtbara värdepapper och fondandelar utgör en värdepappersportfölj. 
I de fall portföljens bokförda värde överstiger verkligt värde görs nedskrivning till verkligt värde. 

Eget kapital 
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital utgörs av ursprungligt donerat 

stiftelsekapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat realisationsresultat. 
Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat för omföringar mot bundet 

eget kapital. 

Till bundet eget kapital förs en femtedel av avkastningen. Resterande del av årets resultat redovisas 

som fritt eget kapital och är disponibelt för anslag. 

Förmögenhet 
Stiftelsens förmögenhet definieras som värdepapper upptagna till marknadsvärde och övriga tillgångar 

till bokfört värde minskat med skulder. 

Not 2: Aktier och andelar antaVnom bokfilrt viirde Marknadsviirde 

Handelsbankens Sverigefond Index 2671.1023 218 501 971 053 

Handelsbankens Asienfond 144.0882 72 498 119 393 

Handelsbankens Multi Asset 40 I 468,0856 100 000 167 186 

Handelsbankens Nordiska Småbolagsfond 200,9739 50 257 316669 

Summa 441 256 I 574 300 

Marknadsvärdet av stiftelsens värdepapper uppgick den 31 december 2020 till I 574 300 kronor.1< 
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Stiftelsen John Tjemdds Advcbtfond 

Stockhobn den 12 mars 2021 
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Revisionsberättelse 

Till styrelsen i Stiftelsen John Tjernelds advokatfond, org. nr 802003-5237 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen John Tjernelds advokatfond för 
räkenskapsåret 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Stiftelsen John Tjernelds advokatfonds 
finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade 
revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som 
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga 
att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera stiftelsen, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Den auktoriserade revisorns ansvar 

Jag har att utföra revisionen enligt lntemational Standards on Auditing (ISA) och god 
revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 



Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för 
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en 
väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse 
för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 
som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i 
årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning 
samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag 
identifierat. 

Den förtroendevalda revisorns ansvar 

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. 
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens 
resultat och ställning. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning 
av Stiftelsen John Tjernelds advokatfond för år 2020. 

Vi tillstyrker styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
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 stiftelsen enligt god 
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

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

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är 
att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen. 

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

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 stiftelsen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns 
professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. ,z 
Stockholm den mars 2021 

Auktoriserad revisor rtroendevald revisor 
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