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Sveriges advokatsamfund 

Årsredovisning för Sveriges advokatsamfund 2019 

Styrelsen och generalsekreteraren avger hänned årsredovisning och koncemredovisning för räkenskapsåret 2019-01-0 I - 2019-12-31. 

Innehållsförteckning 

Förvaltningsberättelse 
Resultaträkning, koncernen Sveriges advokatsamfund 
Balansräkning, koncernen Sveriges advokatsamfund 
Förändring av eget kapital, koncernen Sveriges advokatsamfund 
Kassaflödesanalys, koncernen Sveriges advokatsamfund 
Resultaträkning, Sveriges advokatsamfund 
Balansräkning, Sveriges advokatsamfund 
Förändring av eget kapital, Sveriges advokatsamfund 
Tilläggsupplysningar 
Övriga upplysningar 
Underskrifter 

Förvaltningsberättelse 

Verksamheten 

Advokatsamfundets ändamål är att: 
- vidmakthålla en etiskt och professionellt hög kvalitet inom kåren 
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- följa rättsutvecklingen och verka för att samfundets erfarenhet kommer denna till godo 
- tillvarata advokaternas allmänna yrkesintressen 
- verka för sammanhållning och samförstånd mellan advokaterna. 

Samfundet har idag över 6 l00 ledamöter. Antalet ledamöter har ökat kraftigt de senaste 15 åren. 

Advokatsamfundet är reglerat i rättegångsbalken och samfundets stadgar fastställs av regeringen. Bara den som är ledamot av samfundet 
får använda titeln advokat. Samfundet är en privaträttslig s31mnanslutning med vissa offentligrättsliga uppgifter. 
Till dessa uppgifter hör samfundets prövning av dem som ansöker om inträde liksom disciplinverksamheten som syftar till att upprätt
hålla en hög kvalitet på advokatkåren. En advokat är enligt rättegångsbalken skyldig att iaktta god advokatsed. 
Advokatsamfundet deltar i den offentliga debatten i ä1nnen som är särskilt angelägna för rättsutvecklingen. 
Advokatsamfundet är en av de viktigaste aktörerna i rättssamhället och anlitas i stor omfattning som remissorgan och avger yttranden 
över i stort sett alla förslag till central lagstiftning. 20 I 9 besvarades 90 remisser och 2018 120 remisser. 
Verksamheten under 2019 beskrives i organisationens verksa1nhetsberättelse som publiceras på hemsidan. 

Förändrad hantering av lönekostnader 
Till följd av Skatteverkets nya regler om skattedeklarationer på individnivå hanteras koncernens lönekostnader i Advokatsamfundet. Den 
del som avser dotterbolaget, Sveriges Advokaters Service AB, vidarefaktureras och redovisas som en övrig intäkt i Advokatsamfundet, se 
not 4. Den koncerninterna faktureringen elimineras och totala personalkostnader i koncernen är jämförbara med föregående år. 

Viktiga händelser under året 

Konsumenttvistnämnd 
Genom Konsumenttvistnämnden kan advokatklienter som är konsumenter få krav mot advokater eller advokatbyråer prövade. 
Konsumenttvistnätnnden har under året mottagit 80 krav. Det är sex fler än under år 2018, då 74 krav mottogs. Slutligt beslut har med
delats i 64 ärenden. varav 4 7 ärenden har prövats i sak och 17 ärenden har avvisats eller avskrivits. Samtliga ärenden som har prövats i 
sak har avsett begäran om nedsättning av arvode. I 19 fall har konsumentens begäran om nedsättning bifallits eller delvis bifallits och i 
28 fall har konsumentens begäran avslagits. Föregående års siffror anges inom parentes. 

Disciplinanmälningar och proaktiv tillsyn 
Antalet disciplinanmälningar mot advokater var under 2019 456 stycken ( 478) vilket beskriver ett normalår. Antalet anmälningar 
minskade med 5 procent samtidigt som advokatkåren ökade med drygt 2 procent. Sett över längre tid har antalet anmälningar minskat i 
förhållande till kårens storlek. Under året uteslöts ingen (I) advokat ur Advokatsamfundet. Föregående år inom parentes. 

Advokatdagarna 
För nionde gången genomfördes Advokatdagarna 24-25 oktober på Grand Hotel, ånyo med deltagarrekord. Drygt 700 deltagare deltog 
i ett program om ca 40 seminarier med mycket välrenonunerade föreläsare. Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall 
Insulander överlämnade Advokatsamfundets pris 2019 för framstående insatser inom advokatyrket till advokat Maria-Pia Hope. 

Stockholm Human Rights Award - SHRA 
Årets Stock11olm Human Rights Award, den elfte i ordningen, delades ut den 4 november vid en högtidlig ceremoni i Berwaldhallen 
med ca I l00 deltagare från bl.a. riksdag, regering, förvaltning, diplomatkåren, domstolarna, advokatkåren och universiteten. 
Generalsekreteraren delade ut priset till David Miliband och den humanitära biståndsorganisationen International Rescue Committee 
som han leder. 

Ny generalsekreterare 
Under året har advokat Mia Edwall Jnsulander tillträtt som ny generalsekreterare och Anne Ramberg lämnade posten i augusti 2019. 

Framtida utveckling 

Fortsatt god anslutning 
Kåren har en fortsatt god tillväxt och består av idag av ca 6 I 00 advokater varav 5 500 är verksanuna. 
Antalet beviljade inträden 2019 var 409 (431) stycken medan antalet beviljade inträden 2020 estimeras till 425 stycken. 
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Sveriges advokatsamfund 

Fler6r~"!!J!.rsikt fli.r de ti(ra senaste dren {alla belofHI. I Tkr! 

Koncernen W2. ~ 2JllZ Wi. 
Nettoomsättning 124 935 119 902 112 587 108 737 
Resultat efter finansiella poster -2 011 4220 4 538 4161 
Soliditet 80,4% 86,7% 84,2% 83,4% 
Balansomslutning 74126 70925 69 601 65 315 

Moderföretaget W2. 2018 2JllZ lf2l§. 
Nettoomsättning 34574 32 329 33 934 33146 
Resultat efter finansiella poster -1104 -I 725 3 184 1244 
Soliditet 79,8% 87,3% 85,5% 84,8% 
Balansomslutning 32238 30 751 33 385 29906 

Finansiell riskhantering 
Advokatsamfundets elconomiska ställning är mycket stabil. Scenarier som skulle innebära egentlig finansiell risk är förhållandevis 
osannolika. I en situation där samfundets ledamöter skulle bli fiiJTe och färre i en rask och stadigvarande takt skulle egna kapitalet på sikt 
minska pga utfonnningen av samfundets avgiftsmodell. 

Förs/ag till disposition av organisationens resu/Jat 
Styrelsen och generalsekreteraren föreslår 
att årets resultat 
jämte balanserade vinstmedel 

swmna 
balanseras i ny räkning. 

-1 104 275 
214249S7 
20320 682 

Organisationens resultat och ställning i övrigt för de två senaste räkenskapsåren framgår av följande resultat- och 
balansräkningar, noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer. 
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Sveriges advokatsamfund Org.nr. 262000-0675 

RESULTATRÄKNING- koncernen 
Not 20/9-01-01- 2018-01-0/-

2019-12-31 2018-12-31 

Rörelsens intäkter 

Nettoomsättning 3 124 935 371 119 902 045 
Övriga rörelseintäkter 4, 5 4 096 607 4 488 748 
Summa rörelsens intäkter 129 031 978 124 390 793 

Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader 6, 8 -94 867 513 -85 227 091 
Personalkostnader 7 -34 120 289 -33 042 611 
Avskrivningar på anläggningstillgångar IO, 11, 12, 13 -1 934 687 -1 767 021 
Summa rörelsens kostnader -130 922 489 -120 036 723 

Rörelseresultat -1890512 4 354 070 

Resultat från finansiella poster 

Ränteintäkter 13 755 
Räntekostnader -133 870 -134 432 

Resultat efter finansiella poster -2 010 627 4 219 638 

Skatt på årets resultat 9 156 529 -1 379 859 

Årets resultat -1 854 098 2 839 779 
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Sveriges advokatsamfund Org.nr. 262000-0675 

BALANSRÄKNING - koncernen Not 2019-12-31 2018-12-3/ 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 
Programlicenser 10 Q Q 

Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 

Materiella a11/äggningstillgångar 
Byggnader och mark Il, 12 15 690 191 16 590 997 
Inventarier 13 I 770 342 2 279 667 

Summa materiella anläggningstillgångar 17 460 533 18 870 664 

Finansiella anläggningstillgångar 
Aktier och andelar 

Summa fmansiella anläggningstillgångar 

Summa anläggningstillgångar 17 460 534 18 870 665 

Omsättningstillgångar 
Varulager 110 053 377 516 

Kortfi'istigafordri11gar 
Kundfordringar I 424 979 I 347 862 
Fordringar mot närstående organisationer 554 777 643 859 
Övriga fordringar 4 703 283 2 437 898 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 I 227 146 I 650 013 

8 020 238 6 457 148 

Kassa och bank 48 645 534 45 596 861 

Summa omsättningstillgångar 56 665 772 52 054 009 

SUMMA TILLGÅNGAR 74 126 306 70 924 674 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Egetkapital 
Annat eget kapital 61 461 007 58 621 228 
Årets resultat -I 854 098 2 839 779 

Summa eget kapital 59 606 910 61 461 007 

Avsättningar 
Avsättningar för skatt 16 840 182 997 811 
Övriga avsättningar 17 498 603 574 517 

Summa avsättningar l 338 785 I 572 328 

Kortfi'istiga sfo/der 
Leverantörsskulder 5 575 256 3 401 040 
Skulder till närstående organisationer Il 763 11406 
Skatteskuld 52 295 616 352 
Övriga kortfristiga skulder 2 127 595 I 672 484 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 5 413 702 2 190 057 

Summa kortfristiga skulder 13 180611 7 891 339 

Summa skulder 13 180611 7891339 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 74 126 306 70 924 674 
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Sveriges advokatsamfund 

Förändring av eget kapital 
Koncernen 

Belopp vid årets ingång 2019-01-0 I 
Årets resultat 
Belopp vid årets utgång2019-12-31 

Kassaflödesanalys 
Koncernen 

Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 
Erhållen ränta 
Betald ränta 
Betald skatt 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital 
Minskning(+)/ökning(-) av varulager 
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar 
Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Investeringsverksamheten 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Arets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 

Not 

19 

Armat eget 
kapital inkl 

årets resultat 

61 461 007 
-I 854 098 
59 606 909 

2019-12-31 

-I 890 512 
I 827 440 

13 755 
-133 870 
-565 156 
-748 343 

267 463 
-I 830 553 
5 853 330 
3 541 898 

-648 224 
155 000 

-493 224 

3 048 673 
45 596 861 
48 645 534 
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Summa 
eget kapital 

61 461 007 
-I 854 098 
59 606 909 

2018-12-3] 

4 354 070 
I 725 082 

-134 432 
-439 732 

5 504 988 

16 816 
-2 665 020 
-2 450 333 

406 451 

-777 026 
190 000 

-587 026 

-180 575 
45 777 436 
45 596 861 

Org.nr. 262000-0675 



Sveriges advokatsamfund 

RESUL T ATRÄKNING - moderföretaget 

Rörelsens intäkter 

Nettoomsättning 
Övriga rörelseintäkter 

Summa rörelsens intäkter 

Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader 
Personalkostnader 
Avskrivningar på anläggningstillgångar 

Summa rörelsens kostnader 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter 

Resultat efter finansiella poster 

Skatt på årets resultat 

Årets resultat 

3 
4, 5 

6, 8 
7 

10, Il, 12, 13 

9 

Org.nr. 262000-0675 

20/9-0/-0/- 20/8-0/-0/-

2019-12-3/ 20/8-12-3/ 

34 574 110 32 328 755 
15 530 168 4 543 968 

50 104 278 36 872 723 

-15 519 790 -15 336 080 
-34 120 289 -21837084 

-I 582 229 -I 425 056 

-51 222 308 -38 598 220 

-1 118 030 -1 725 497 

13 755 

-I l04 275 -I 725 497 

-I 104 275 -1 725 497 
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Sveriges advokatsamfund Org.nr. 262000-0675 

BALANSRÄKNING - moderföretaget 

Not 20/9-12-31 20/8-12-31 
TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 
Programlicenser 10 Q Q 

Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark Il 14 742 801 15 574 864 
Inventarier 13 1296 439 I 731 969 

Summa materiella anläggningstillgångar 16 039 240 17 306 833 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag 14 50000 50000 
Aktier och andelar l l 

Summa finansiella anläggningstillgångar 50001 50 001 

Summa anläggningstillgångar 16 089 241 17 356 834 

Omsättningstillgångar 
Kortji-istigafordringar 

Kundfordringar 124 705 568 265 
Fordringar hos närstående organisationer 184 777 273 859 
Övriga fordringar 301 644 240 001 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 395 330 653 498 

l 006 456 l 735 623 

Kassa och bank 15 142 715 11658 77Q 

Summa omsättningstillgångar 16 149 170 13 394 393 

SUMMA TILLGÅNGAR 32 238 411 30 751227 

EGET KAP IT AL OCH SKULDER Not 20/9-12-31 20/8-12-31 

Eget kapital 
Ersättningsfonden 5 408 100 5 408 100 
Disponibla medel 21 424 957 23 150454 
Årets resultat -1 104 275 -1 725 497 

Smnrna eget kapital 25 728 782 26 833 057 

Avsättningar 
Övriga avsättningar 17 498 603 574 517 

Kor(/i-istiga skulder 
Leverantörsskulder 629 644 919 011 
Skulder koncernföretag 623 321 194 664 
Skulder närstående organisationer 1415 
Skatteskuld 646 520 144916 
Övriga skulder l 730 401 l 033 252 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 2 381 135 I 050 395 

Smmna kortfristiga skulder 6 011 021 3 343 653 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 32 238 406 30 751 227 
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Sveriges advokatsamfund 

Förändring av eget kapital 
Moderföretaget 

Belopp vid årets ingång 20l9-01-0 l 
Årets resultat 
Belopp vid årets utgång 2019-12-31 

Tilläggsupplysningar 

Not 1 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper 

Ersättnin~fond 

5 408 l00 

5 408 l00 

Disponibla 
medel inklusive Summa 

årets resultat eget kaeital 

21424957 26 833 057 
-I l04 275 -I l04 275 
20 320 681 25 728 781 

Koncernen och moderföretaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens alhnärma råd BFNAR 
2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. 

Redovisningsvaluta 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och beloppen anges i kronor om inget armat anges. 

Koncernredovisning 
Koncemredovisningen omfattar moderbolaget och de dotterföretag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt irmehar mer 
än 50% av rösterna eller på armat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncemredovisningen är upprättad enligt 
förvärvsmetoden vilket irmebär att eget kapital som farms i dotterföretagen vid förvärvstidpunkten elimineras i sin helhet. 
I koncernens eget kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens eget kapital som tillkommit efter förvärvet. 
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver delas upp i eget kapital och uppskjuten skatteskuld. Uppskjuten skatt 
hänförlig till årets bokslutsdispositioner ingår i årets resultat. Den uppskjutna skatteskulden har redovisats som avsättning, 
medan resterande del tillförts koncernens eget kapital. Uppskjuten skatt i obeskattade reserver har beräknats till 22%. 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden varvid justering skett för transaktioner som inte medfört 
in- eller utbetalningar. 

Intäktsredovisning 
Avgiftsintäkter, som alltid avser kalenderår, periodiseras årsvis. 
Kursverksamhetens intäkter periodiseras utifrån genomförandetidpunkten. 
Övriga intäkter periodiseras efter leveranstidpunkt. 

Avskrivningsprinciper /Or anläggningstillgångar 
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffuingsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. 
Följande avskrivningstider tillämpas: 
Programlicenser 
Byggnad, komponentavskrives enligt följande: 

- Sto1mne och grund 
- Fasad 
- Fönster 
-Yttertak 
- Irmerväggar 
- Installationer 
- Ytskikt 

Ombyggnad i annans fastighet 
Inventarier 

Leasing 

5 år 

l00 år 
l00 år 
50 år 
50 år 
50år 
25 år 
10 år 
25 år 

3och5år 

Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska 
riskerna och förmånerna förknippade med leasingobjektet i all väsentlighet har förts över till leasetagaren. I armat fall är det 
fråga om operationell leasing. Koncernen har inga väsentliga finansiella leasingavtal varför samtliga leasingavtal redovisas 
som operationella leasingavtal, vilket irmebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden. 

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

Inkomstskatter 
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen, förutom i de 
fall den avser poster som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i eget kapital. Uppskjuten skatt 
redovisas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader. En temporär skillnad firms när det bokförda 
värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. 
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har beslutats eller aviserats per balansdagen. 
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att 
fumas mot vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas. 
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Sveriges advokatsamfund 

Va111/ager 
Varulager är upptaget till det lägsta av aru;kaffuingsvärdet enligt först in- först ut principen och verkligt värde. 

Fordringar 
Fordringar har efter individuell prövning upptagits till belopp vanned de beräknas inflyta. 

Avsättningar 
Avsättningar redovisas när koncernen har eller kan anses ha en förpliktelse som ett resultat av en inträffad händelse och 
det är sannolikt att utbetalningar kommer att krävas för att fullgöra förpliktelsen. En förutsättning är att det går att göra en 
tillförlitlig uppskattning av det belopp som ska utbetalas. 

Ersättningar till anställda - pensioner 
Koncernens pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning omfattar både avgiftsbestämda och fönnånsbestämda 
pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet. När avgiften är 
betalad har företaget inga ytterligare förpliktelser. I fönnånsbestämda planer beräknas skulden och avgiften med hänsyn till 
bland annat bedömda framtida löneökningar och inflation. Samtliga pensionsplaner redovisas som avgiftsbestämda planer 
vilket innebär att avgiften redovisas som kostnad i takt med att pensionen tjänas in. 

Koncernuppgifter 
Sveriges advokatsamfund äger samtliga aktier i Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag, org nr 556128-7144. 

Not 2 Uppskattningar och bedömningar 
Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar kommer sällan att motsvara 
det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som kan komma att leda till risk för väsentliga justeringar i 
redovisade värden för tillgångar och skulder är främst livslängden av och värderingen samfundets fastighet. 
Varje år prövas om det finns någon indikation på att tillgångars värde är lägre än det redovisade värdet. Finns en indikation så 
beräknas tillgångens återvinningsvärde, vilket är det lägsta av tillgångens verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader 
och nyttjandevärdet. 

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 

Not 3 Nettoomsättning per rörelsegren 
Koncernen 
Årsavgifter 
Serviceersättningar 
Kursavgifter, advokatexamen 
Kursavgifter, fortbildning 
Tidskriften Advokaten 

2019 
32 403 476 
52 422 051 
20 448 400 
17 490 810 
2 170 634 

124 935 371 

Koncernen 
2018 

30 158 855 
55 193 700 
19 370 000 
13 009 590 
2 169 900 

119 902 045 

Moderforetaget 
2019 

32 403 476 

2 170 634 
34 574 110 

2018 
30 158 855 

2 169 900 
32 328 755 

Årsavgiften var 2019 5 700 kronor per advokat, en höjning med 300 kronor jämfört med 2018. Årsavgifterna ökade med 2 245 tkr 
jämfört med 2018. Anslutningen var fortsatt hög och 409 ( 431) advokater beviljades inträde i Advokatsamfundet 2019. 
Antalet advokater var 2019-12-31 6 125 (6 000) stycken, varav verksamma 5 539 (5 381) medan antalet biträdande jurister var 
2 566 (2 439) stycken, varav verksamma 2 379 (2 274) med 2018 års siffror inom parentes. 
Serviceersättningen sänktes med 500 kronor och var under 2019 6 300 kronor (6 800) jämte mervärdesskatt per advokat och biträdande 
jurist. Serviceersättningarna minskade med ca 2 771 tkr eller 5 procentjämfört med 2018. 
Intäkterna från kursverksamheten ökade 2019 med ca 5 560 tkr jämfört med 2018 pga fler kurstillfällen, främst delkurser inom 
Advokatexamen. 
Annonsintäkter för tidskriften Advokaten var i samma nivå som föregående år. 

Not 4 Inköp och försäljning inom koncernen 
Andel av övriga rörelseintäkter som avser koncernföretag är 

Differensen mot föregående år härrör till förändrad hantering av lönekostnader. 

Not 5 Övriga rörelseintäkter Koncernen 
2019 2018 

Bidrag från Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond 2 060 000 2 170 000 
Intäkter intagningsadministration 660 800 710 400 
Administrationsersättning från närstående stiftelser 289 000 289 000 
Straffavgifter 510 000 350 000 
Hyresintäkter 120 300 84 210 
Fakturerade lönekostnader inom koncernen 
Övri~ 456 507 885 138 
Summa 4 096 607 4 488 748 

Not 6 Ersättning till revisorer Koncernen 
2019 2018 

Mazars SET Revisionsbyrå AB 
Revisionsuppdraget 218 000 196 750 
Övri a t'änster 
Summa 218 000 196 750 
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2019 
78% 

Mode,företaget 
2019 

I 800000 
660 800 
289 000 
510000 

I 188 050 
10 912 015 

170 303 
15 530 168 

Mode,företaget 
;f!l.2_ 

135 000 

135 000 

2018 
16% 

2018 
I 800000 

710400 
289 000 
350000 
787 603 

606 965 
4 543 968 

2018 

123 750 

123 750 
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Sveriges advokatsamfund 

Not 7 Medeltalet anställda samt löner och andra ersättningar 

Medelantalet anställda 
Koncernen, inom riket 

Sveriges advokatsamfund, inom riket 

Styrelsen 
Generalsekreteraren 

Löner och andra ersättningar 
Sveriges advokatsamfund 
Generalsekreterare 
(varav pensionskostnader) 
Övriga anställda 
(varav pensionskostnader) 
Ersättning till styrelsen har ej utgått. 

2019 
33 

23 

20 

2019 

löner och 
ersättningar 

2 543 687 

17 864 348 

varav 
män 
24% 

20% 

57% 

sociala 
kostnader 

I 806 078 
I 279 254 

10 936 826 
5 258 675 

2018 
33 

23 

19 
I 

2018 

löner och 
ersättningar 

2 435 656 

10 776 022 

varav 
män 
24% 

20% 

63% 

sociala 
kostnader 

2 133 953 
I 706 819 
6 405 541 
2 888 599 

I anställningsavtal med Generalsekreteraren fim1s avtalat om en uppsägningstid om 9 månader från Generalsekreterarens sida samt 
12 månader från Samfundet sida. 

Sveriges Advokaters Se111ice AB 
Styrelse och verkställande direktör 
(varav pensionskostnader) 
Övriga anställda 
(varav pensionskostnader) 

Koncernen totalt 20 408 035 12 742 904 

5 693 893 

18 905 571 

4 023 216 
2 210 746 

12 562 709 

Differenserna mot föregående år härrör till förändrad hantering av lönekostnader mellan Advokatsamfundet och dotterbolaget. 
Se förvaltningsberättelsen för mer infonnation. 

Koncernen Mode,företaget 
Not 8 Övriga externa kostnader 

Pre1niekostnader för obligatoriska ansvarsförsäkringar 
Direkta kostnader, kursverksamheten 
Direkta kostnader, tidskriften Advokaten 
Internationellt samarbete 
Avsättning pro-bono-verksamhet 
Övriga rörelsekostnader 

Sunnna 

2019 

39 698 132 
32 956 894 

3 290 134 
614 370 

18 307 983 
94 867 513 

2018 2019 

38 341 114 
27 078 363 

3 310 227 3 290 134 
I 050 005 614 370 

100 000 
15 347 382 Il 615 286 
85 227 091 15 519 790 

Premien i den obligatoriska ansvarsförsäkringen är för åren 2018 tom. 2020 5 750 kronor per jurist och år. 
Försäkringsgivare är Zurich Nordic Insurance Company. 
Premiekostnaderna ökade 2019 med ca I 360 tkr pga ökad anslutning till kåren och dänned fler att försäkra. 

2018 

3 310 227 
575 012 
100 000 

Il 350 841 
15 336 080 

Kursverksamhetens kostnader ökade med ca 5 880 tkr 2019 jämfört med 2018 pga fler kurstillfällen, främst delkurser i Advokatexamen. 
Kostnaderna för tidskriften Advokaten var i princip i samma nivå som föregående år. 

Koncernen Mode1företaget 
Not 9 Skatt på årets resultat 2019 2018 2019 2018 

Aktuell skatt -I 099 -I 061 838 
Upeskiuten skatt 157 628 -318 021 
Sunnna 156 529 -1379859 0 0 

Redovisad skatt 
Redovisat resultat före skatt -2 010 627 4 219 638 -I 104 275 -I 725 497 
Skatt enligt gällande skattesats, 21,4 % (22%) 430274 -928 320 236 315 379 609 

Avstämning: av redovisad skatt 
Ej skattepliktig verksamhet -533 150 -462 071 -533 150 -462 071 
Ej avdragsgilla kostnader -32 180 -70 464 0 0 
Utnyttjade tidigare ej värderade underskottsavdrag 296 835 82 461 296 835 82 461 
Schablonintäkt på periodiseringsfonder -4 950 -2 447 0 0 
Övrigt -300 0 0 0 
Effekt från tidigare år Q 982 Q Q 
Summa 156 529 -1 379 859 0 0 
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Sveriges advokatsamfund Org.nr. 262000-0675 

Koncernen Koncernen Moderföretaget Moderföretaget 
Not 10 Programlicenser 2019 2018 2019 2018 

Ingående anskaffiringsvärde 548 299 548 299 266 495 266 495 
Utgående ackumulerade anskaffuingsvärden 548 299 548 299 266 495 266 495 

Ingående avskrivningar -548 299 -473 678 -266 495 -225 039 
Årets avskrivningar 0 -74621 0 -41456 
Utgående ackumulerade avskrivningar -548 299 -548 299 -266 495 -266 495 

Redovisat värde 0 0 0 0 

Koncernen Koncernen Moderföretaget Moderföretaget 
Not Il B~ggnader och mark 2019 2018 2019 2018 

Ingående anskaffuingsvärden 27 332 593 27 116 523 27 332 593 27116 523 
Årets anskaffuingar 0 216 070 0 216 070 
Utgående ackumulerade anskaffuingsvärden 27 332 593 27 332 593 27 332 593 27 332 593 

Ingående avskrivningar -11757729 -IO 925 666 -11 757 729 -10 925 666 
Årets avskrivningar -832 063 -832 063 -832 063 -832 063 
Utgående ackumulerade avskrivningar -12 589 792 -I I 757 729 -12 589 792 -Il 757 729 

Redovisat värde 14 742 799 15 574 864 14 742 801 15 574 864 

Koncernen Koncernen Moderföretaget Moderföretaget 
Not 12 Förbättringar j!å annans fastighet 2019 2018 2019 2018 

Ingående anskaffuingsvärde I 718 537 I 718 537 
Utgående ackumulerade anskaffuingsvärden I 718 537 I 718 537 0 0 

Ingående avskrivningar -702 404 -633 663 
Årets avskrivningar -68 741 -68 741 
Utgående ackumulerade avskrivningar -771145 -702 404 0 0 

Redovisat värde 947 392 I 016 133 0 0 

Koncernen Koncernen Moderföretaget Mode1företaget 
Not 13 Inventarier 2019 2018 2019 2018 

Ingående anskaffuingsvärde 8 286 828 8 096 031 2 939 055 2 831 504 
Inköp 648 224 560 956 438 298 477 710 
Försäljningar och utrangeringar -500 662 -370 159 -440493 -370 159 
Utgående ackumulerade anskaffuingsvärden 8 434 390 8 286 828 2 936 860 2 939 055 

Ingående avskrivningar -6 007 161 -5 437 662 -1207086 -877 645 
Årets avskrivningar -I 033 883 -791 595 -750 161 -551 537 
Försäljningar och utrangeringar 376 995 222 096 316 826 222 096 
Utgående ackumulerade avskrivningar -6 664 049 -6 007 161 -1640421 -I 207 086 

Redovisat värde I 770 342 2 279 667 1296 439 I 731 969 

Koncernen Koncernen Mode,företaget Mode,företaget 
Not 14 Andelar i koncernföretag 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Sveriges Advokaters Service AB, 556128-7144, 5 000 aktier, 100% 50000 50000 
Bolaget har säte i Stockholm. 

Koncernen Koncernen Mode,jöretaget Mode1företaget 
Not 15 Förutbetalda kostnader och u1111Iu11na intäkter 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Bonus Fågelbro, advokatexamen 531 445 662 613 
Ombudskostnadsnämnden 193 925 385 503 193 925 385 503 
Pensionspremier 99 745 292 015 99 745 186 384 
Försäkringar 99 744 97 223 84054 81611 
Programlicenser 143 993 160 607 
Övriga förutbetalda kostnader 158 295 52 052 17605 
Summa 1227 146 I 650 013 395 330 653 498 

Koncernen Koncernen Mode1företaget Mode1företaget 
Not 16 Avsättning för skatt 2019-12-31 2018-12-31 2019-/2-31 2018-/2-31 

Ingående redovisat värde 997811 679 789 
Årets avsättning 354 280 
Årets ianspråktagna belopp -157 629 -36 258 
Redovisat värde 840 182 997 811 0 0 

Avsättningar för skatt avser periodiseringsfonder. 
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Sveriges advokatsamfund 

Not 17 Övriga avsättningar 
Ingående redovisat värde 
Årets avsättning 
Årets reglering 
Redovisat värde 

Övriga avsättningar ai1ser: 

Koncernen Koncernen 
2019-12-31 2018-12-31 

574 517 574 517 
100 000 

-75 914 -100 000 
498 603 574 517 

Mode1företaget Mode1företaget 
2019-12-31 2018-12-31 

574 517 574 517 
100 000 

-75 914 -100 000 
498 603 574 517 

2012 instiftades Advokatsamfundets pris till "Årets advokat", för framstående insatser som advokat. Den årliga prissumman 
om 100 000 kronor avsätts, i advokatens namn, till pro-bono-projekt. T.o.m. 2019 är 700 000 kronor avsatt. 
Under 2019 har 75 914 kronor tagits i anspråk. 

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Personalrelaterade kostnader 
Övriga upplupna kostnader 
Redovisat värde 

Not 19 Ej kassallödespåverkande poster 
Avskrivningar 
Realisationsresultat inventarier 
Förändringar avsättningar 
Summa 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

Not 20 Viktiga händelser efter räkenskapsårets slut 

Inga viktiga händelser efter räkenskapsårets slut. 

Koncernen 
2019-12-31 

3 508 439 
I 905 263 
5 413 702 

2018-12-31 

I 104 410 
I 085 647 
2 190 057 

Koncernen 
2019-12-31 

I 934 687 
-31 333 
-75 914 

I 827 440 

2018-12-31 

I 767 021 
-41 939 

0 
I 725 082 
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Mode1företaget 
2019-12-31 2018-12-31 

2 106 078 773 751 
275 057 276 644 

2 381 135 I 050 395 
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Sveriges advokatsamfund 

Stockholm den 5 mar.; 2020 

Christer Danielsson 
ordförande 

Åsa Erlandsson 

Rebecka Lewis 
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Erik Sjöman 

Fredrik Ungerfält 

Generalsekreterare 

~\:-
viceordlö 
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Petter Hetta 

Christina Malm 

Anna Vlf'Jd°"'r Por111ell 

Klas Wennström 

Vår revisionsberättelse beträffande deMa årsredovisning har lämnats den';mars 2020 

Auktoriserad revisor 
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till föreningsstämman i Sveriges advokatsamfund 
Org. nr 262000-0675 

Rapport om årsredovisningen 

Uttala11de11 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernrcdovisningcn för Sveriges advokatsamfund för år 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och 
koncernrcdovisning upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagcn och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av föreningens och koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsrcdovisningslagen. 
Förvaltningsbcrättclscn är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att fullmäktige fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för föreningen och koncernen. 

Gr1111dför 11ttalw1de11 

Vi har utfört revisionen enligt lntcrnational 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 föreningen enligt god 
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har föllgjort 
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhtimtat tir tillräckliga och 
tindamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens 1111s1•11r 

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

Vid upprättandet av årsredovisningen och koneernredovisning 
ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens och 
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när 
så är tillämpligt, om förh:tllanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. 

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

De11 auktoriserade revisorns 1111s1•ar 

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 
och koncernredovisningen 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 upptticka en 
väsentlig felaktighet om en sadan 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 t1-ir väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, 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 ti Il följd av oegentligheter är högre än för 
en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelänmanden. 
felaktig information eller åsidosättande av intern 
kontroll. 

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

• 

• 

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

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
använder antagandet om fo11satt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag 
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana hiindelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om föreningens och koncernens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i 
revisionsberättelsen fösta uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen och 
konccrnredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga. modifiera uttalandet om 
årsredovisningen och koncernrcdovisningcn. Mina 
slutsatser baseras på de revisionsbcvis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att en 
förening inte längre kan fortsätta verksamheten. 



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

• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga 
revisionsbevis avseende den finansiella informationen 
for enheterna eller an1irsaktivitetema inom koncernen 
för att göra ett uttalande avseende 
koncernredovisningcn. Jag ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag 
är ensamt ansvariga för våra uttalanden. 

Jag måste informera styre lsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Jag måste också informera 0111 betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som jag identifierat. 

Den förtroe11tlevald11 revisorns 1111s11m· 

Jag har all 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 och 
koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisnings lagen och om årsredovisningen och 
koncernredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens 
resultat och ställning. 

Rapporr 0111 andra krav enligr lagar och a11dra.fii1/a11ni11gar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen har vi även utfört en revision av 
styrelsens förvaltning för Sveriges advokatsamfimd för år 2019. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grnntlför uttalmule 

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 föreningen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser all de revisionsbcvis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamfilscnliga som grund för vå rt uttalande. 

Styrelsens 11ns1•m· 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Re1•isor11s <111s1•1,r 

V:irt mål beträffande revis ionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet. är all inhiimta revisionsbevis för 
all med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon 
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åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan 
föranleda ersättningsskyldighct mot föreningen. 

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 föreningen. 

Som en del av en revis ion 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 
utf'drs baseras på vår profess ionella bedömning med 
utgångspunkt i ri sk och väsentlighet. Det innebär all vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden 
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särsk ild betydelse för föreningens 
si tuation . Vi gå r igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsundcrlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som 
är relevanta för vårt uttalande 0111 ansvarsfrihet. 

Stockholm den /2 ,,nett,,/ ')o2Q 

~ 
Auktoriserad revisor 



Sveriges Advokaters Service AB 

Årsredovisning för Sveriges Advokaters Service AB 2019 

Styrelsen och verkställande direktören för Sveriges Advokaters Service AB, SASAB, får härmed avge årsredovisning 
för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31. 

Innehållsförteckning 

Förvaltningsberättelse 
Resultaträkning 
Balansräkning 
Eget kapital 
Tilläggsupplysningar 
Övriga upplysningar och underskrifter 

Förvaltnings berättelse 

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

Sida 
I 
2 
3 
3 
4 
7 

Bolaget har till ändamål att mot ersättning tillhandagå ledamöterna av Sveriges advokatsamfund med tjänster till främjande av 
yrkesverksamheten såsom förslag till åtgärder för nedbringande av omkostnaderna i ledamöternas verksamhet, utredningar och yttranden, 
bok- och tidskriftsförlagsverksamhet, konsultationer i yrkesfrågor, information och publicitet, samt annan därmed förenlig verksamhet. 
Verksamheten under året beskrives i verksamhetsberättelsen för Sveriges advokatsamfund. 
Bolaget har sitt säte i Stockholm. 

Förändrad hantering av lönekostnader 
Till följd av Skatteverkets nya regler om skattedeklarationer på individnivå hanteras lönekostnader i Advokatsamfundet och vidare
faktureras SASAB enligt fördelning, och redovisas som en extern kostnad, se not 9, istället för personalkostnad (2018). 

Viktiga händelser under verksamhetsåret 

Advokatdagarna 
För nionde gången genomfördes Advokatdagarna 24-25 oktober på Grand Hotel, ånyo med deltagarrekord. Drygt 700 deltagare deltog 
i ett program om ca 40 seminarier med mycket välrenommerade föreläsare. Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall lnsulander 
överlämnade Advokatsamfundets pris 2019 för framstående insatser inom advokatyrket till advokat Maria-Pia Hope. 

Framtida utveckling 
Inga dramatiska förändringar finns på agendan. 

Flerårsöversikt 
(belopp i Tkr) 
Nettoomsättning 
Resultat efter finansiella poster 
Soliditet 
Balansomslutning 
Medelantal anställda 

Ägarförhållanden 

2019 
90 361 

-906 
78,6% 
43 155 

10 

2018 2017 2016 
87 573 78 653 75 591 

5 945 I 354 2 917 
85,8% 81,3% 79,2% 
40 418 37 055 36 788 

10 10 10 

Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag, SASAB, är ett helägt dotterbolag till Sveriges advokatsamfund, arg.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 utformningen av samfundets och Sasabs avgiftsmodeller. 

Förslag till dispositio11 av bolagets resultat 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår 
att årets resultat 
jämte balanserade vinstmedel 
tillhopa 
balanseras i ny räkning. 

-190 961 
30 540 262 
30349301 

Bolagets resultat och ställning i övrigt för de två senaste räkenskapsåren framgår av följande 
resultat- och balansräkningar, noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer. 
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RESULT ATRÄKNING Not 2019-01-01 - 2018-01-01 -

2019-12-31 2018-12-31 

Rörelsens intäkter 

Nettoomsättning 3 90 361 261 87 573 290 
Övriga rörelseintäkter 5 546 204 648 173 

Summa rörelsens intäkter 90 907 464 88 221 463 

Rörelsens kostnader 

Övriga externa kostnader 4,6, 7,9 -91 327 487 -70 594 404 
Personalkostnader 8 -11 205 527 
Avskrivningar på anläggningstillgångar 10, Il, 12 -352 458 -341 965 

Summa rörelsens kostnader -91 679 945 -82 141 896 

Rörelseresultat -772 481 6 079 567 

Resultat ji-ån finansiella poster 
Räntekostnader -133 870 -134 432 

Summa finansiella poster -133 870 -134 432 

Resultat efter finansiella poster -906 351 5 945 135 

Bokslutsdispositioner 

Avsättning till periodiseringsfond -1610363 
Återföring av periodiseringsfond 716 489 164 811 

Summa bokslutsdispositioner 716 489 -I 445 552 

Resultat före skatt -189862 4 499 583 

Skatt -I 099 -I 061 838 

Årets resultat -190961 3 437 745 
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BALANSRÄKNING 

TILLGÅNGAR 

A11lägg11i11gstillgå11gar 
Immateriella a11lägg11ingstillgångar 
Programlicenser 
Summa immateriella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier 
Ombyggnad i annans fastighet 

Summa materiella anläggningstillgångar 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 
Varulager 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 
Fordran hos koncernföretag 
Fordran närstående organisationer 
Skattefordran 
Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 
Bundet eget kapital 

Aktiekapital 
Reservfond 

Summa bundet eget kapital 
Fritt eget kapital 

Balanserad vinst 
Årets resultat 

Summa fritt eget kapital 

Summa eget kapital 

Obeskattade reserver 
Periodiseringsfonder 

Summa obeskattade reserver 

Kortji'istiga skulder 
Leverantörsskulder 
Skulder till närstående organisationer 
Skatteskuld 
Övriga kortfristiga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

2019-12-3] 2018-12-31 

JO 
0 0 

12 473 908 547 698 
Il 947 390 I 016 132 

I 421 298 I 563 830 

I 421 298 I 563 830 

110 053 377 516 

I 300 274 779 597 
623 321 194 664 
370 000 370 000 
594 225 

4 401 640 2 197 897 
831 816 996 515 

8231329 4916189 

33 502 819 33 938 091 

41 734 148 38 854 280 

43 155 446 40418110 

500 000 500 000 
100 000 100 000 
600 000 600 000 

30 540 262 27 102 517 
-190 961 3 437 745 

30 349 301 30 540 262 

30 949 301 31 140 262 

13 3 819 OJ I 4 535 500 

4945611 2 482 029 
11 763 9 991 

471 436 
397 193 639 231 

3 032 567 I 139 661 
8 387 134 4 742 348 

43 155 446 40418110 

En aktie i Sasab har ett kvotvärde om I 00 kronor. Antalet aktier uppgår till 5 000 och aktiekapitalet är 500 000 kronor. 

Balanserad vinst 

Aktie- Resen- inklusive Summa 

kaj!ital fond årets resultat eget kaj!ilal 

Belopp vid årets ingång 20I9-01-0 I 500 000 100 000 30 540 262 31 140 262 
Årets resultat -190 961 -190 961 
Belopp vid årets utgång 2019-12-31 500 000 100 000 30 349 301 30 949 301 
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Tilläggsupplysningar 

Not 1 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper 
Företaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) 
vid upprättandet av sina finansiella rapporter. 

Redovisningsvaluta 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och beloppen anges i kronor om inget annat anges. 

lntäktsredovisning 
Avgiftsintäkter, som alltid avser kalenderår, periodiseras årsvis. 
Kursverksamhetens intäkter periodiseras utifrån genomförandetidpunkten. 
Övriga intäkter periodiseras efter leveranstidpunkt. 

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffuingsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. 
Följande avskrivningstider tillämpas: 
Programlicenser 
Ombyggnad i annans fastighet 
Inventarier 

Leasing 

5 år 
25 år 

3 och 5 år 

Leasingavtal \dassificeras antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska 
riskerna och förmånerna förknippade med leasingobjektet i all väsentlighet har förts över till leasetagaren. I annat fall är det 
fråga om operationell leasing. Koncernen har inga väsentliga finansiella leasingavtal varför samtliga leasingavtal redovisas 
som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden. 

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

Inkomstskal/er 
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen, förutom i de 
fall den avser poster som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i eget kapital. Uppskjuten skatt 
redovisas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det bokförda 
värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. 
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har beslutats eller aviserats per balansdagen. 
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att 
finnas mot vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas. 

Varulager 
Varulager är upptaget till det lägsta av anskaffuingsvärdet enligt först in- först ut principen och verkligt värde. 

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

Avsällningar 
Avsättningar redovisas när koncernen har eller kan anses ha en förpliktelse som ett resultat av en inträffad händelse och 
det är sannolikt att utbetalningar kommer att krävas för att fullgöra förpliktelsen. En förutsättning är att det går att göra en 
tillförlitlig uppskattning av det belopp som ska utbetalas. 

Ersättningar till anställda - pensioner 
Bolagets pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning omfattar både avgiftsbestämda och förmånsbestämda 
pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet. När avgiften är 
betalad har företaget inga ytterligare förpliktelser. I förmånsbestämda planer beräknas skulden och avgiften med hänsyn till 
bland annat bedömda framtida löneökningar och inflation. Samtliga pensionsplaner redovisas som avgiftsbestämda planer 
vilket innebär att avgiften redovisas som kostnad i takt med att pensionen tjänas in. 

Ko11cen111ppgifier 
Sveriges advokatsamfund äger samtliga aktier i Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag, org nr 556128-7144. 
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Not 2 Uppskattningar och bedömningar 
Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar kommer sällan att motsvara 
det verkliga resultatet. Varje år prövas om det finns någon indikation på att tillgångars värde är lägre än det redovisade värdet. 
Varje år prövas om det finns någon indikation på att tillgångars värde är lägre än det redovisade värdet. Finns en indikation så 
beräknas tillgångens återvinningsvärde, vilket är det lägsta av tillgångens verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader 
och nyttjandevärdet. 
De uppskattningar och antaganden som företagsledningen gjort inför avlämnandet av denna årsredovisning påvisar inte 
risker för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder. 

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 

Not 3 Nettoomsättning per rörelsegren 

Serviceersättningar 
Kursavgifter, advokatexamen 
Kursavgifter, fortbildning 
Summa 

2019 
52 422 051 
20 448 400 
17 490 810 
90361261 

2018 
55 193 700 
19 370 000 
13009590 
87 573 290 

Serviceersättningen var 2019 6 300 kronor ( 6 800 kronor) jämte mervärdesskatt per advokat och biträdanden jurist. 
Serviceersättningarna minskade med ca 2 771 tkr eller 5 procent jämfört med 2018. 
Intäkterna från kursverksamheten ökade 20 I 9 med ca 5 560 tkr jämfört med 2018 pga fler kurstillfällen, främst delkurser inom 
Advokatexamen. 

Not 4 Inköp och försäljning inom koncernen 
Andel av övriga rörelsekostnader som avser koncernföretag är 

2019 
14% 

2018 
1% 

Differensen mot föregående år härrär till förändrad hantering av lönekostnader inom koncernen. 

Not 5 Övriga rörelseintäkter 
2019 2018 

Advokat-ID 218 602 133 630 
Nätverksseminarier 7 700 13 540 
Bidrag Sandströms Minnesfond, Advokatprofiler 260 000 370 000 
Böcker 2 654 8 250 
Övri t 57 248 122 753 
Summa 546 204 648 173 

Not 6 Leasingavgifter 2019 2018 
Operationell leasing, inkl hyra för kontorslokal I 516 525 I 014 346 
Återstående leasingavgifter förfaller enligt följande: 
Inom ett år I 516 525 I 014 346 
Senare än ett år men inom fem år 4 549 575 3 043 038 
Summa 7 582 625 5 071 730 

Leasingavgifter avser lokalhyra. 

Not 7 Ersättning till revisorer 2019 2018 
Mazars SET Revisionsbyrå AB 
Revisionsuppdraget 83 000 73 000 
Skatterådgivning 
Med revisionsuppdrag avses revisors arbete med den lagstadgade revisionen. 

Not8 Anställda och personalkostnader varav 
Medelantalet anställda 2019 män 2018 
inom riket 10 32% 10 

Företagsledningen 
Styrelsen 3 33% 3 
VD I 

Löner och andra ersättningar 2019 2018 
löner och sociala löner och 

ersättningar kostnader ersättningar 
Styrelse och VD 
(varav pensionskostnader) 
Övriga anställda 5 693 893 
(varav pensionskostnader) 

varav 
män 
35% 

33% 

sociala 
kostnader 

4023216 
2 210 746 

Differensen mot föregående år härrär till förändrad hantering av lönekostnader inom koncernen. Se förvaltningsberättelsen 
för mer information. 
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Not 9 Övriga externa kostnader 
Premiekostnader för obligatoriska ansvarsförsäkringar 
Direkta kostnader, kursverksamheten 
Fakturerade lönekostnader inom koncernen 
IT-kostnader 
Internationell verksamhet 
Nätverksseminarier 
Övriga rörelsekostnader 

Summa 

2019 2018 

39 698 132 38 341114 
32 956 894 27 078 363 
10 912 012 

I 047 446 905 016 
817 097 474 993 

6 612 435 010 
5 889 294 3 359 908 

91 327 487 70 594 404 

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

Kursverksamhetens kostnader ökade 2019 med drygt 5 900 tkr till följd av fler kurstillfällen, främst delkurser inom advokatexamen. 

Differensen mot föregående år härrär till förändrad hantering av lönekostnader inom koncernen. 

Not 10 Avskrivningar på programlicenser 

Programlicenser - ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 

Programlicenser - ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Vid årets början 
Årets avskrivning 

Programlicenser - planenligt restvärde vid årets slut 

Not 11 Avskrivningar på ombyggnad i annans fastighet 

Ombyggnad i annans fastighet - ackumulerade anskaffilingsvärden 
Vid årets början 

Ombyggnad i annans fastighet - ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Vid årets början 
Årets avskrivning 

Ombyggnad i annans fastighet - planenligt restvärde vid årets slut 

Not 12 Avskrivningar på inventarier 

Inventarier - ackumulerade anskaj]i1ingsvärden 
Vid årets början 
Nyanskaffuingar 
Försäljningar och utrangeringar 

Inventarier - ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Vid årets början 
Årets avskrivning 
Försäljningar och utrangeringar 

Inventarier - planenligt restvärde vid årets slut 

2019 

281 804 
281 804 

-281 804 

-281 804 

0 

2019 

I 718 537 
1718537 

-702 405 
-68 742 

-771 147 

947 390 

2019 

5 347 773 
209 926 
-60 169 

5 497 530 

-4 800 075 
-283717 

60 169 
-5 023 623 

473 908 
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2018 

281 804 
281 804 

-248 639 
-33 165 

-281 804 

0 

2018 

1718537 
1718537 

-633 663 
-68 742 

-702 405 

I 016 132 

2018 

5 264 527 
83 246 

Q 
5 347 773 

-4 560 017 
-240 058 

Q 
-4 800 075 

547 698 
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Not 13 Obeskattade reserver 
Periodiseringsfond tax 20 I 4 
Periodiseringsfond beskattningsår 2015 
Periodiseringsfond beskattningsår 20 I 6 
Periodiseringsfond beskattningsår 20 I 7 
Periodiseringsfond beskattningsår 20 I 8 

Summa obeskattade reserver 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

Not 14 Koncernuppgifter 

2019-12-31 

663 606 
977 142 
567 900 

I 610 363 

3 819 011 

2018-12-31 

576 489 
803 606 
977 142 
567 900 

I 610363 

4 535 500 

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

Not 15 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

Inga väsentliga händelser efier räkenskapsårets slut. 

Stockholm den 5 mars 2020 

Christer Danielsson 
Ordförande 

Verkställande direktör 

Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har lämnats den
1
lrnars 2020 

Auktoriserad revisor 
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MAZARS 

REVISIONSBERÄTTELSE 

Till bolagsstämman i Sveriges Advokaters Service AB 
Org. nr 556128-7144 

Rapport om årsredovisningen 

Uttala11de11 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Sveriges 
Advokaters Service AB för år 2019. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Sveriges Advokaters Service AB:s finansiella 
ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella 
resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat
räkningen och balansräkningen. 

Gru11d for uttala11de11 

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Sveriges Advokaters 
Service AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelse11s och verkställa11de direktöre11s ansvar 

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

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

Revisorns a11svar 

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 fel , 
och att lämna en revisionsberättelse 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. 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 fel, 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 fel, 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 bolagets 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 och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören 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 bolagets 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 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 informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som jag identifierat under revisionen. 

.... 
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MAZARS 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttala11de11 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för Sveriges Advokaters Service AB för år 2019 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. 

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

Gru11d för uttalanden 

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

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

Styrelse11s och verkställande direktörens a11svar 

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

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medels
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 
skötas på ett betryggande sätt. 

Revisoms a11svar 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för 
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen. 
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Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på 
min professionella bedömning 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 beträffande bolagets vinst eller förlust 
har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Stockholm den 12 mars 2020 

Auktoriserad revisor 

Praxit'Y : 
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Lekmannarevisorns Granskningsrapport 

Jag har i egenskap av lekmannarevisor granskat verksamheten i Sverige Advokaters 
Serviceaktiebolag (556128-7144) för år 2019. 
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 Sveriges advokatsamfunds understödsfond Organisationsnummer: 802007-5399 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Styrelsen för Sveriges advokatsamfunds Understödsfond avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2019. 

Allmänt om verksamheten 
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 avkasting 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 68 114 kronor (fg. år 143 456 kronor). 

Främjande av ändamålet 

Styrelsen har under året hållit fyra protokollförda sammanträden. 

I bidrag och understöd har under året beviljats 1 550 503 kronor. 

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 

2019 2018 
1101 1138 

1244 1210 

2153 2 685 

62 275 62105 

97 854 78 925 

62 275 62105 

1551 1066 

2017 
1410 

1337 

6 784 

61062 

85 639 

61062 

1691 

Belopp i kr 

62 274 800 

62 274 800 

62 274 800 

62 274 800 

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

resultat- och balansräkningar, bokslutskommentarer med redovisningsprinciper och tillhörande 

noter. Alla belopp uttrycks i kronor. 1' 
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Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds understödsfond Organisationsnummer: 802007-5399 

Resultaträkning 

Stiftelsens intäkter 
Utdelningar 
Övriga finansiella intäkter 
Summa stiftelsens intäkter 

Stiftelsens kostnader 
Förvaltararvoden 

Övriga externa kostnader 

Summa stiftelsens kostnader 

Förvaltningsresultat 

Finansiella poster 
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

Räntekostnader och liknande resultatposter 

Summa finansiella poster 

Resultat efter finansiella poster 

Årets skattekostnad 

Arets resultat 

Not 

2 

3 

Sida 3 av 7 

2019-01-01 - 2018-01-01 -

2019-12-31 

1100 545 
303 461 

1404 006 

-68114 

-92 146 

-160 260 

1243 746 

910130 

-1327 

908803 

2152 549 

-432 547 

1720003 

2018-12-31 

1137 920 
323 808 

1461 728 

-143 456 

-108 403 

-251859 

1209 869 

1474 840 

-25 

1474 815 

2 684 684 

-574 752 

210993}« 



Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds understödsfond Organisationsnummer: 802007-5399 

Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31 

TILLGANGAR 

Anläggningstillgångar 

Andel i samförvaltade värdepapper 4 53 716 757 53 924 798 

Övriga finansiella anläggningstillgångar 5 507 874 329 586 

Summa anläggningstillgångar 54 224 631 54 254 384 

Omsättningstillgångar 

Tillgodohavanden på depåkonton 1558 041 2 204 933 

Övriga fordringar 6 949 770 6 577 769 

Förutbetalda kostnader och intäkter 90015 80 695 
Summa omsättningstillgångar 8 597 825 8 863 397 

Summa tillgångar 62 822 456 63117 781 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Bundet eget kapital 

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början 

Förändringar av bundet eget kapital 

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut 0 0 

Fritt eget kapital 

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början 62 105 330 61061887 

Beviljade och återförda anslag -1 550 533 -1066 489 

Årets resultat 1720003 2109 932 

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut 62 274 800 62105 330 

Summa eget kapital 62 274 800 62105 330 

Kortfristiga skulder 
Beslutade, ej utbetalda bidrag 110 000 so 000 

Skatteskulder 144 685 531300 

Övriga skulder 34127 132 383 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 258 844 298 768 

Summa kortfristiga skulder 547 656 1012 451 

Summa eget kapital och skulder 62 822 456 63 117 7811( 
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Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds understödsfond 

Not 1 Redovisningsprinciper 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 
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 

2019 2018 

60 000 60 000 

18 000 18 000 

10 000 11250 

8 375 

4146 10778 

92146 108 403 

2019 2018 

432 547 574 752 

432 547 574 752 

2019 2018 

53 924 798 52 805 930 

3 830 888 4195 670 

-4 038 929 -3 076 802 

Organisations nummer: 802007-5399 

Redovisat värde 53 716 757 53924 798 ~ 
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Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds understödsfond Organisationsnummer: 802007-5399 

Andel i samförvaltade värdepapper 2019-12-31 Antal Boklärt värde Marknadsvärde 

Direktäqda aktier: 
ABB LTD 2 000 330 380 450 200 
AUTOLIV INC. 3 200 1342 208 2 531200 
BOLIDEN AB 13 600 2 096 576 3 379 600 
BONAVA B 8 000 463 200 796 000 
ELECROLUX B 5 800 1166 264 1333 420 
ELEKTA B 16 300 1211 579 2 010 605 
FAST PARTNER PREF 4416 431296 543168 
HENNES & MAURITZ B 10 845 2 565 927 2 065 756 
HEXAGON B 5 000 645 450 2 625 000 
INDUTRADE 12 000 766 320 4 022 400 
INVESTOR B 15 000 4142 100 7 668 000 
KINNEVIK INVESTMENT B 9 500 999 268 2 175 500 
LUNDBERGFORETAGEN B 10 600 940 538 4 356 600 
MILLICOM lnt. Cellular 1303 570 850 584 526 
NCC B 8 000 639120 1225 600 
NORDEA BANK 20 000 1799600 1512800 
SANDVIK 20 000 1955 800 3 653 000 
SEBA 21200 1669 500 1867 296 
SKANSKA B 20 000 2 536 200 4 234 000 
SWEDBANK AB A 14 500 1907 910 2 022 025 
SWEDISH MATCH 5 200 1080 976 2 510 560 
SCA B 10 000 751 750 950 000 
TELE2 B 28125 2 287 969 3 820 781 
TRELLEBORG B 20 000 2 369166 3 371000 
VEONEER INC SDB 3 200 521952 479 680 
VOLVO B 16 500 1614 030 2 588 850 
XACT HOGUTDELANDE 40 000 4 387 600 5 196 828 
Summa aktier 41193 529 67 974 395 

Fondonde/ar: 
AMF AKTIEFOND SV 18 996 4132 495 12 553 059 
CWW SWEDEN CL 5B 350 064 37128 745 42 189 723 
CWW SWEDEN SMALL CAP 5B 16 374 2 940 653 7 383 810 
CWWASIA 1532 2 075 598 2 770 954 
CWW GLOBAL EQUITIES 36 343 14 776 037 22 358 320 
CWW LIKVIDITETSFOND 387 849 36 322 850 39181969 
DIDNER & GERGE 4 245 3 247 264 12 623 913 
ODIN EIENDOM 97 047 3 910 020 23 144 719 

Summa fondandelar 104 533 662 162 206 466 

Summa aktier och fondandelar 145 727190 230 180 861 

AUF30% 43 716 757 69 054 258 
SMF 62% 90 352 097 142 712 134 
EHF8% 11658 335 18 414 469 
Summa 145 727190 230180 861 

Sveriges advokatsamfunds Understödsfond 
Del av samförvaltning enligt ovan 43 716 757 69 054 258 
MERTZIG EQUITY FUND 81893 10 000 000 20 749 324 

Summa Sveriges advokatsamfunds Understödsfond 53 716 757 89 803 583 

Totaler 
Fond Anskaffningsvärde Marknadsvärde 

AUF 53 716 757 89 803 583 

SMF 90 352 097 142 712 134 

EHF 11658 335 18 414 469 

Summa samförvaltningen 155 727190 250 930 185 '1' 
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Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds 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 t1/ (hvt rz5 2,0 2.,D 

~[1AA 
Lena Frånstedt Lofalk 

Styrelseordförande 

Har\~ 
Mats Bendrik 

~ 
Ola Åhman 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 12.. //U~ '20 l() 

Håkan Sten 

Auktoriserad revisor 
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Revisionsberättelse 

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

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds 
understödsfond för räkenskapsåret 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds 
understödsfonds finansiella ställning per den 31 december 2019 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 
revisoms 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 fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för alt 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 fel, 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 utfo1ma 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 förtroe11devalda revisoms 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 Stifte lsen Sveriges advokatsamfunds understödsfond för år 2019. 

Vi tillstyrker att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsens 
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 

Vi har utfö11 revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs 
närmare i avsnjttet 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. 

Revisoms 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 bög 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 vår 1de om 
ansvarsfrihet. 

Stockholm del 4 11ars 2 

Auktoriserad revisor 
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Stiftelsen Emil Heijnes Fond 

FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE 

Styrelsen för Emil Heijnes Fond avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2019. 

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 Ca Ila Sandströms Minnesfonds 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 18 164 kronor (fg. år 38 255 kronor). 

Stiftelsen har säte i Stockholm. 

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

I bidrag har under året utbetalats 604 000 kronor. 

FLERÅRSÖVERSIKT (Tkr) 
Utdelningar 

Förvaltningsresultat 

Resultat efter finansiella poster 

Eget kapital 

Förmögenhet 

Fritt eget ka pita I 

Beviljade anslag 

2019 
293 

317 

557 

10 255 

17 011 

4 809 

604 

2018 2017 
303 376 

310 336 

703 1 789 

10 318 10197 

13 450 14 759 

4950 5 053 

523 590 

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. 

Sida 2av7 

4 808 690 

4 808 690 

61 710 

4 746 980 

4 808 690 
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Stiftelsen Emil Heijnes Fond Organisationsnummer: 802425-5088 

Resultaträkning 

Stiftelsens intäkter 
Utdelningar 
Övriga finansiella intäkter 
Summa stiftelsens intäkter 

Stiftelsens kostnader 
Förvaltararvoden 

Övriga externa kostnader 

Summa stiftelsens kostnader 

Förvaltningsresultat 

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 

Sida 3 av 7 

2019-01-01 - 2018-01-01 -

2019-12-31 

293 479 
80 923 

374402 

-18164 
-39 455 
-57 619 

316 782 

242 701 
-2 278 

240 423 

557 206 

-16 481 

540 724 

2018-12-31 

303 445 
86 349 

389 794 

-38 255 
-41 777 
-80 032 

309 762 

393 291 

393 291 

703 053 

-58 498 

644 555 



Stiftelsen Emil Heijnes Fond 

Balansräkning 

TILLGANGAR 

Anläggningstillgångar 

Andel i samförvaltade värdepapper 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Övriga fordringar 

Tillgodohavanden på depåkonton 

Summa tillgångar 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

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 

Summa eget kapital 

Kortfristiga skulder 

Skatteskulder 
övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Summa kortfristiga skulder 

Summa eget kapital och skulder 

Not 

4 

Sida 4 av 7 

2019-12-31 

11658 335 

11658 335 

20 971 
415 478 
436449 

12 094 784 

5 368187 

78 308 

5446495 

4 950 274 

-78 308 

-604 000 

540 724 

4808690 

10 255186 

74979 

1754619 

10000 

1839 598 

12 094 784 

2018-12-31 

11 713 279 

11713 279 

3 213 
587 982 
591195 

12 304474 

5143 915 

224 272 

5 368187 

5 053 191 

-224 472 

-523 000 

644 555 

4950 274 

10 318 461 

253 662 

1722351 

10000 

1986 013 

12 304474 
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Stiftelsen Emil Heijnes Fond 

Not 1 Redovisningsprinciper 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 
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 5 av 7 

2019 2018 

10 000 10 000 

18 000 18 000 

10000 10000 

507 

1455 3 270 

39 455 41777 

2019 2018 

16481 58 498 

16481 58 498 
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Stiftelsen Emil Heijnes Fond Organisationsnummer: 802425-5088 

Not 4 Andel i samförvaltade värdepapper 2019 2018 

Ingående anskaffningsvärde 11 713 279 11414 915 

Inköp 1022 104 1118 845 

Försäljningar -1077 048 -820 481 

Redovisat värde 11658 335 11713279 

Andel i samförvaltade värdepapper 2019-12-31 Antal Boklärt värde Marknadsvärde 

Direktäqda aktier: 
ABB LTD 2 000 330 380 450 200 
AUTOLIV INC. 3 200 1342 208 2 531200 
BOLIDEN AB 13 600 2 096 576 3 379 600 
BONAVAB 8 000 463 200 796 000 
ELECROLUX B 5 800 1166 264 1333 420 
ELEKTA B 16 300 1211579 2 010 605 
FAST PARTNER PREF 4416 431296 543168 
HENNES & MAURITZ B 10 845 2 565 927 2 065 756 
HEXAGON B 5 000 645 450 2 625 000 
INDUTRADE 12 000 766 320 4022 400 
INVESTOR B 15 000 4142 100 7 668 000 
KINNEVIK INVESTMENT B 9 500 999 268 2 175 500 
LUNDBERGFORETAGEN B 10 600 940 538 4 356 600 
MILLICOM lnt. Cellular 1303 570 850 584 526 
NCCB 8 000 639120 1225 600 
NORDEA BANK 20000 1799600 1512 800 
SANDVIK 20000 1955 800 3 653 000 
SEBA 21200 1669 500 1867 296 
SKANSKA B 20 000 2 536 200 4 234 000 
SWEDBANK AB A 14 500 1907 910 2 022 025 
SWEDISH MATCH 5 200 1080 976 2 510 560 
SCAB 10 000 751 750 950 000 
TELE2 B 28125 2 287 969 3 820 781 
TRELLEBORG B 20 000 2 369166 3 371000 
VEONEER INC SDB 3 200 521952 479 680 
VOLVO B 16 500 1614 030 2 588 850 
XACT HOGUTDELANDE 40 000 4 387 600 5196 828 
Summa aktier 41193 529 67 974 395 

Fondandelar: 
AMF AKTIEFOND SV 18 996 4132 495 12 553 059 
CWW SWEDEN CL 58 350 064 37128 745 42189 723 
CWW SWEDEN SMALL CAP 58 16 374 2 940 653 7 383 810 
CWWASIA 1532 2 075 598 2 770 954 
CWW GLOBAL EQUITIES 36 343 14 776 037 22 358 320 
CWW LIKVIDITETSFOND 387 849 36 322 850 39181969 
DIDNER & GERGE 4 245 3 247 264 12 623 913 
ODIN EIENDOM 97 047 3 910 020 23144 719 
Summa fondandelar 104 533 662 162 206 466 

Summa aktier och fondandelar 145 727190 230 180 861 

AUF30% 43 718157 69 054 258 
SMF 62% 90 350 698 142 712 134 
EHF8% 11658 335 18 414 469 
Summa 145 727190 230180 861 

Sveriges advokatsamfunds Understödsfond 
Del av samförvaltning enligt ovan 43 718157 69 054 258 
MERTZIG EQUITY FUND 81893 10 000 000 20 749 324 
Summa Sveriges aavol<atsamlunas □naers!oaslona 537I8157 89 803 582 

Totaler 
Fond Anskaffninqsvärde Marknadsvärde 
AUF 53 718 157 89 803 582 

SMF 90 350 698 142 712 134 

EHF 11658335 18 414 469 

Summa samförvaltninqen 155 727 190 250 930 185 

Sida 6 av 7 



Stiftelsen Emil Heijnes Fond 
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Lena Frånstedt Lofalk 
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t[tt/4~i(~ 
Mats Bendrik 

Vår revisionsberättelse har lämnats den / l- ,h /i/ 7 (1 2.o 

P/ 
Håkan Sten 

Auktoriserad revisor 
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Revisionsberättelse 

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

Rapport om årsredovisningen 

Uttala11de11 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Emil Heijnes fond för räkenskapsåret 
2019. 

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 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagcn. Förvaltningsberättclsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalmulm 
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. 

S(vre/se11s 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 International 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 
sti ftclscns förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkcrhctsfaktor, 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, strukhiren och innehållet i 
årsredovisningen, däribland upplysningarna, och 0111 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 förtroe11devalda 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 0111 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 utfö11 en revision av styrelsens förvaltning 
för Stiftelsen Emil Heijnes fond för år 2019. 

Vi tillstyrker att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsens 
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 

Vi bar 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 ·r vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. 

/ 2,, 
Stockholm den mars 2020 

Auktoriserad revisor 
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Stiftelsen Gustaf och ca Ila Sandströms Minnesfond 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Styrelsen för Gustaf och Ca Ila Sandströms Minnesfond avger härmed årsredovisning för 

räkenskapsåret 2019. 

Allmänt om verksamheten 
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 140 767 kronor (fg. år 296 475 kronor). 

Stiftelsen har säte i Stockholm. 

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

I bidrag har under året utbetalats 2 510 000 kronor, fördelat mellan Sveriges advokatsamfund 

2 060 000 kronor, Juridiska biblioteket 300 000 kronor, samt bidrag för studier med 150 000 kronor. 

FLERÅRSÖVERSIKT (Tkr) 

Utdelningar 

Förvaltnings resultat 

Resultat efter finansiella poster 

Eget kapital 

Förmögenhet 

Fritt eget ka pita I 

Beviljade anslag 

Resultatd isposition 

2019 

2 274 

2 629 

4494 

88 742 

141102 

708 

2 510 

Styrelsen har beslutat att till förfogande stående medel : 

fria vinstmedel 

summa 

Skall disponeras enligt följande : 

avsättes till bundet kapital 

balanseras i ny räkning 

summa 

2018 

2 352 

2 583 

5 631 

87 844 

112 112 

3160 

2 470 

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. '/11 
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2017 

2 913 

2 842 

14 098 

86028 

121381 

12 922 

2100 

Belopp i kr 

708 232 

708 232 

3 349 968 

-2 641 736 

708 232 



Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond Organisationsnummer: 802008-0001 

2019-01-01- 2018-01-01-

Resultaträkning Not 2019-12-31 2018-12-31 

Stiftelsens intäkter 
Utdelningar 2 274 459 2 351 703 
Övriga finansiella intäkter 627153 667 953 

Summa stiftelsens intäkter 2 901612 3 019 656 

Stiftelsens kostnader 
Förvaltararvoden -140 768 -296 475 
Övriga externa kostnader 2 -131503 -140 169 
Summa stiftelsens kostnader -272 271 -436 644 

Förvaltningsresultat 2 629 341 2 583 012 

Finansiella poster 
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 1880 936 3 048 002 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -16 352 -25 
Summa finansiella poster 1864 584 3 047 977 

Resultat efter finansiella poster 4493 925 5 630 989 

Årets skattekostnad 3 -1085 958 -1344 860 

Årets resultat 3 407 967 428612911, 
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Stiftelsen Gustaf och calla Sandströms Minnesfond 

Balansräkning 

TILLGANGAR 

Anläggningstillgångar 

Andel i samförvaltade värdepapper 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 
Övriga fordringar 

Tillgodohavanden på depåkonton 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Donerat kapital 

Övrigt 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 

Summa eget kapital 

Kortfristiga skulder 
Skatteskulder 
Övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

Summa eget kapital och skulder 

Not 

4 

Sida 4 av 7 

2019-12-31 

90 352 097 

90 352 097 

22 386 
3 219 953 

3 242 339 

93 594 436 

5 115 000 
79 569 199 

3 349 968 
88 034167 

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

708 232 

88 742 399 

-695 233 

5 537 270 

10 000 

4 852 037 

93 594 436 

Organisationsnummer: 802008-0001 

2018-12-31 

90 777 916 

90 777 916 

98 422 
4 556 862 

4 655 284 

95 433 200 

5 115 000 
67 991056 
11578143 
84 684199 

12 922 247 
-11578143 

-2 470 000 
4 286129 
3160 233 

87 844 432 

2 357 078 

5 221690 

10 000 

7 588 768 

95 433 200.11; 



Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond 

Not 1 Redovisningsprinciper 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 kapital 
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 2019 

Administration Advokatsamfundet 115 000 

Revision 10000 

Styrelseförsäkring 

Övrigt 6 503 

131503 

Not 3 Skatt på årets resultat 2019 

Skatt på årets resultat 1085 958 

Avstämd slutlig skatt föregående år 

Justering skatt föregående år 

Summa redovisad skattekostnad 1085 958 

Not 4 Andel i samförvaltade värdepapper 2019 

Organisationsnummer: 802008-0001 

2018 

115 000 

10 000 

3 928 

11241 

140 169 

2018 

1344 860 

1344 860 

2018 

Ingående anskaffningsvärde 90 777 916 88 465 589 

Inköp 7 921301 8 671051 

Försäljningar -8 347120 -6 358 724 

Redovisat värde 90 352 097 90 777 916 
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Stiftelsen Gustaf och calla Sandströms Minnesfond Organisationsnummer: 802008-0001 

Andel i samförvaltade värdepapper 2019-12-31 Antal Boklärt värde Marknadsvärde 

Direktäqda aktier: 

ABB LTD 2 000 330 380 450 200 

AUTOLIV INC. 3 200 1342 208 2 531200 

BOLIDEN AB 13 600 2 096 576 3 379 600 

BONAVA B 8 000 463 200 796 000 

ELECROLUX B 5 800 1166 264 1333 420 

ELEKTA B 16 300 1211579 2 010 605 

FAST PARTNER PREF 4 416 431296 543168 

HENNES & MAURITZ B 10 845 2 565 927 2 065 756 

HEXAGON B 5 000 645 450 2 625 000 

INDUTRADE 12 000 766 320 4 022 400 

INVESTOR B 15 000 4142100 7 668 000 

KINNEVIK INVESTMENT B 9 500 999 268 2 175 500 

LUNDBERGFÖRETAGEN B 10 600 940 538 4 356 600 

MILLICOM lnt. Cellular 1303 570 850 584 526 

NCC B 8000 639120 1225 600 

NORDEA BANK 20000 1799600 1512 800 

SANDVIK 20000 1955 800 3 653 000 

SEBA 21200 1669 500 1867 296 

SKANSKA B 20 000 2 536 200 4 234 000 

SWEDBANK AB A 14 500 1907 910 2 022 025 

SWEDISH MATCH 5 200 1080 976 2 510 560 

SCA B 10 000 751 750 950 000 

TELE2 B 28125 2 287 969 3 820 781 

TRELLEBORG B 10 200 2 369166 3 371000 

VEONEER INC SDB 3 200 521952 479 680 

VOLVO B 16 500 1614 030 2 588 850 

XACT HÖGUTDELANDE 40000 4 387 600 5196 828 

Summa aktier 41193 529 67 974 395 

Fondandelar: 

AMF AKTIEFOND SV 18 996 4132 495 12 553 059 

CWW SWEDEN CL 5B 350 064 37128 745 42 189 723 

CWW SWEDEN SMALL CAP 5B 16 374 2 940 653 7 383 810 

CWWASIA 1532 2 075 598 2 770 954 

CWW GLOBAL EQUITIES 36 343 14 776 037 22 358 320 

CWW LIKVIDITETSFOND 387 849 36 322 850 39181969 

DIDNER & GERGE 4 245 3 247 264 12 623 913 

ODIN EIENDOM 97 047 3 910 020 23 144 719 

Summa fondandelar 104 533 662 162 206 466 

Summa aktier och fondandelar 145 727190 230 180 861 

AUF30% 43 718 157 69 054 258 

SMF 62% 90 352 097 142 712134 

EHF8% 11658 335 18 414 469 

Summa 145 728 590 230180 861 

Sveriges advokatsamfunds Understödsfond 

Del av samförvaltning enligt ovan 43 718 157 69 054 258 

MERTZIG EQUITY FUND 81893 10 000 000 20 749 324 

Summa Sveriges advokatsamfunds Understödsfond 53 718157 89 803 582 

Totaler 
Fond Anskaffningsvärde Marknadsvärde 

AUF 53 718 157 89 803 582 

SMF 90 352 097 142 712 134 

EHF 11658335 18 414 469 

Summa samförvaltningen 155 728 590 2509301851/ 
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Stiftelsen Gustaf och Ca Ila Sandströms Minnesfond 

Stockholm den 0/' (npi,(0 

Lena Frånstedt Lofalk 

Styrelseordförande 

~ 
Ola Åhman 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 

~/ 
Håkan Sten 

Auktoriserad revisor 

Organisationsnummer: 802008-0001 
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Revisionsberättelse 

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

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms 
Minnes fond för räkenskapsåret 20 I 9. 

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 2019 och av dess finansiella resultat för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Gru11dför uttalande11 
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 De11.förrroendevalda 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 inh~imtat 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 årsrcdovisningslagen. 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 revisoms a11svar 
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 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 upptiicka 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 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 redovisningsprineiper 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 osäkerhctsfaktor, 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. 

De11 jörtroemlevalda 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 

Uttalaude 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning 
av Stiftelsen Gustaf och Ca Ila Sandströms Minnesfond för år 2019. 

Vi tillstyrker att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsens 
ledamöter be viljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Gruudför uttalaude 

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 försununelse 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. 

Stockholm de,/ nars 

Auktoriserad revisor 
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Stiftelsen John Tjemelds Advokatfond Organisationsnummer: 802003-5237 

Årsredovisning för John Tjernelds Advokatfond 2019 

Styrelsen avger härmed årsredovisning för stiftelsen John Tjernelds Advokatfond för år 2019. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

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 2019 har stiftelsen delat ut 36 800 kronor till ändamålet. 

Flerårsöversikt 2019 2018 2017 

Stiftelsens intäkter 0 0 0 

F örvaltningsresultat -12 961 -12 648 -11 579 

Årets resultat -13 871 -10 130 -10 281 

Eget kapital 441 347 492 018 502 148 

Förmögenhet 1 385 112 1 113 855 1176 654 

Fritt eget kapital 30 203 44 074 55 118 

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. 

RESULTATRÄKNING 
Not 2019 2018 

Stiftelsens intäkter 
Ränteintäkter, netto - -- -

Summa stiftelsens intäkter 0 0 

Stiftelsens kostnader 
Övriga externa kostnader -12 961 -12 648 

Summa stiftelsens kostnader -12 961 -12 648 

Förvaltningsresultat -12 961 -12 648 

Finansiella poster 
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 0 4572 

Resultat efter finansiella poster -12 961 -8 076 

Skatt -910 -2 054 

Årets resultat -13 871 -10 130 
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Stiftelsen John Tjernelds Advokatfond Organisationsnummer: 802003-5237 

BALANSRÄKNING 

TILLGÅNGAR Not 2019-12-31 2018-12-31 

Anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 
Aktier och andelar 2 441 256 441256 

Summa anläggningstillgångar 441 256 441 256 
Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Skattefordringar 36 084 34 942 
Övriga kortfristiga fordringar 19 157 16 153 

Kassa och bank 37 264 3 870 
Summa omsättningstillgångar 92 505 54 965 

Summa tillgångar 533 761 496 221 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 411 144 447 944 
Fritt eget kapital 30 203 44 074 
Summa eget kapital 441 347 492 018 

Korifristiga skulder 
Övriga skulder 92 414 4 203 
Summa kortfristiga skulder 92 414 4203 

Summa eget kapital och skulder 533 761 496 221 

EGET KAPITAL 

Bundet eget kapital 

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början 447 944 447 030 
Förändringar av bundet eget kapital -36 800 914 

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut 411 144 447 944 

Fritt eget kapital 

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början 44 074 55 118 
Överfört till och från eget kapital -914 
Beviljade och återförda anslag 
Årets resultat -13 871 -10 130 

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut 30 203 44 074 
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Stiftelsen John Tjemelds Advokatfond Organisationsnummer: 802003-5237 

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER 

Not 1 Redovisningsprinciper 

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 
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 anta/Inom bokfjjrt värde Marknadsvärde 

Handelsbankens Sverigefond Index 2671,1023 218 501 856 569 
Handelsbankens Asienfond 144,0882 72498 108 840 
Handelsbankens Multi Asset 40 1 468,0856 100 000 160 814 
Handelsbankens Nordiska Småbolagsfond 200,9739 50 257 258 798 
Summa 441 256 1385021 

Marknadsvärdet av stiftelsens värdepapper uppgick den 31 december 2019 till 1 385 021, 18 kronor. 
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Revisionsberättelse 

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

Rapport om årsredovisningen 

Uttnlanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen John Tjemelds advokatfond för 
räkenskapsåret 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Stittelsen John Tjemelds advokatfonds 
finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Grund för utta/muie11 

Vi har utfö11 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 årsrcdovisningslagcn. 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 International 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 el ler 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 revi s ion 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 0111 fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen , 0111 huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 
som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 0111 

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, 0111 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. 

De11 förtroemlevalda 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 0111 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 utfö1t en revision av styrelsens förvaltning 
av Stiftelsen John Tjernelds advokatfond för år 2019. 

Vi tillstyrker att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 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 0111 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 gjo1t sig skyldig till 
någon försununelse 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 elen 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 granskningsåtgärcler 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 rele nta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. / .7 
Stockholm den )~ ars 2020 . ~ 

Auktoriserad revisor 
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