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Sveriges Bolagsjurister

Org.nr 802410-3445 Räkenskapsår 2020-01-01--2020-12-31

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till föreningsstämmans förfogande stående vinstmedel:

Balanserat resultat 1 685 773

Årets resultat 179 441

Summa 1 865 214

Disponeras enligt följande:

Till nästa år balanseras 1 865 214

Summa 1 865 214

Beträffande resultatet av föreningens verksamhet under räkenskapsåret och dess ekonomiska ställning

vid årets utgång hänvisas i övrigt till nedan intagna resultat- och balansräkningar med kommentarer 

och noter.

Om inte särskilt annat anges, redovisas alla belopp i kronor.
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Sveriges Bolagsjurister

Org.nr 802410-3445 Räkenskapsår 2020-01-01--2020-12-31

RESULTATRÄKNING

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

Not 2020-12-31 2019-12-31

  

Föreningens intäkter

  Medlemsavgifter 503 300 488 300

  Nettoomsättning 2 268 300 313 760

Summa föreningens intäkter 771 600 802 060

Föreningens kostnader

  Direkta kostnader 3 -168 589 -286 478

  Övriga externa kostnader 4 -374 346 -333 697

Lönekostnader -49 191 -4 771

Summa föreningens kostnader -592 125 -624 946

Finansiella kostnader

Räntekostnader -34 -3

Summa Finansiella kostnader -34 -3

Föreningsresultat 179 441 177 111

ÅRETS RESULTAT 179 441 177 111
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Sveriges Bolagsjurister

Org.nr 802410-3445 Räkenskapsår 2020-01-01--2020-12-31

BALANSRÄKNING

Kr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

 

Kundfordringar 0 1 500

Förutbetalda kostnader 185 873 0

Summar kortfristiga fordringar 185 873 1 500

Kassa och bank

Kassa och bank 1 694 457 1 717 027

Summa kassa och bank 1 694 457 1 717 027

Summa omsättningstillgångar 1 880 330 1 718 527

SUMMA TILLGÅNGAR 1 880 330 1 718 527
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Sveriges Bolagsjurister

Org.nr 802410-3445 Räkenskapsår 2020-01-01--2020-12-31

BALANSRÄKNING

Kr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början 1 685 773 1 508 662

Årets resultat 179 440 177 111

Eget kapital vid räkenskapsårets slut 1 865 213 1 685 773

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 3 847 4 769

Övriga kortfristiga skulder 4 270 8 985

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 000 19 000

Summa kortfristiga skulder 15 117 32 754

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 880 330 1 718 527
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Sveriges Bolagsjurister

Org.nr 802410-3445 Räkenskapsår 2020-01-01--2020-12-31

NOTER

Not 1. Redovisningsprinciper

Årsbokslutet är upprättat enligt Bokföringslagen och BFNAR 2017:3, Årsbokslut.

Not 2. Specifikation av nettoomsättning 2001-2012 1901-1912

Vårmöte 11 800 36 000

Höstmöte 11 500 27 750

Övriga intäkter 245 000 250 000

Summa intäkter 268 300 313 750

Not 3. Specifikation av direkta kostnader 2001-2012 1901-1912

Mentorskap 29 013 20 505

Vårmöte 139 576 255 382

Höstmöte 0 10 591

Summa direkta kostnader 168 589 286 478

Not 4. Specifikation av övriga externa kostnader 2001-2012 1901-1912

ECLA 15 390 19 962

Representation / styrelsekostnader 26 711 87 628

Hemsida/Data 43 567 6 753

Övriga kostnader 288 678 219 354

Summa övriga externa kostnader 374 346 333 697
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Sveriges Bolagsjurister

Org.nr 802410-3445 Räkenskapsår 2020-01-01--2020-12-31

UNDERSKRIFTER

Stockholm den     

Caroline Falconer Jacob Westin David Holmström

Styrelseordförande

Åsa Henriksson Eric Lennerth Fredrik Olsson

Johan Fagerlund Lisa Lönnqvist

Min revisionsberättelse har avgivits den 

Josefine Fors

Auktoriserad Revisor

rkL2H07fu-HkjKd0Xz_



Verification

Transaction ID rkL2H07fu-HkjKd0Xz_
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Signing parties

Lisa Lönnqvist Lisa.Lonnqvist@olympus.com Action: Sign Method: BankID SE

Åsa Henriksson asaingeborgh@spotify.com Action: Sign Method: BankID SE

Caroline Falconer caroline.falconer@vattenfall.com Action: Sign Method: BankID SE

Jacob Westin jacob.westin@takeda.com Action: Sign Method: BankID SE

Johan Fagerlund johan.fagerlundsjoberg@betssonab.com Action: Sign Method: BankID SE

David Holmström david.holmstrom@mangold.se Action: Sign Method: BankID SE

Eric Lennerth eric.lennerth@bambora.com Action: Sign Method: BankID SE

Fredrik Olsson fredrikm.olsson@sodexo.com Action: Sign Method: BankID SE

Josefine Fors josefine.fors@se.gt.com Action: Sign Method: BankID SE

Activity log

E-mail invitation sent to caroline.falconer@vattenfall.com
2021-02-24 14:49:28 CET,

 

E-mail invitation sent to asaingeborgh@spotify.com
2021-02-24 14:49:28 CET,

 

E-mail invitation sent to jacob.westin@takeda.com
2021-02-24 14:49:28 CET,

 

E-mail invitation sent to johan.fagerlundsjoberg@betssonab.com
2021-02-24 14:49:28 CET,

 

E-mail invitation sent to fredrikm.olsson@sodexo.com
2021-02-24 14:49:28 CET,

 

E-mail invitation sent to eric.lennerth@bambora.com
2021-02-24 14:49:28 CET,

 

E-mail invitation sent to david.holmstrom@mangold.se
2021-02-24 14:49:28 CET,

 

E-mail invitation sent to josefine.fors@se.gt.com
2021-02-24 14:49:28 CET,
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E-mail invitation sent to Lisa.Lonnqvist@olympus.com
2021-02-24 14:49:28 CET,

 

Clicked invitation link Johan Fagerlund
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36,2021-02-24
14:51:16 CET,IP address: 185.63.72.17

 

Document viewed by Johan Fagerlund
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36,2021-02-24
14:51:17 CET,IP address: 185.63.72.17

 

Clicked invitation link Jacob Westin
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36,2021-02-24
14:53:27 CET,IP address: 89.160.5.210

 

Document viewed by Jacob Westin
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36,2021-02-24
14:53:28 CET,IP address: 89.160.5.210

 

Clicked invitation link David Holmström
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36,2021-02-24
14:53:36 CET,IP address: 192.71.207.20

 

Document viewed by David Holmström
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36,2021-02-24
14:53:37 CET,IP address: 192.71.207.20

 

Document signed by Johan Anders Peter Fagerlund Sjöberg
Birth date: 1989/09/04,2021-02-24 14:53:45 CET,

 

Document signed by Jacob Fredrik Westin
Birth date: 1966/03/09,2021-02-24 14:56:04 CET,

 

Clicked invitation link Eric Lennerth
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/87.0.4280.77
Mobile/15E148 Safari/604.1,2021-02-24 15:37:00 CET,IP address: 203.146.173.22

 

Document viewed by Eric Lennerth
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/87.0.4280.77
Mobile/15E148 Safari/604.1,2021-02-24 15:37:01 CET,IP address: 203.146.173.22

 

Document signed by ERIC LENNERTH
Birth date: 1989/01/22,2021-02-24 15:38:26 CET,

 

Clicked invitation link Åsa Henriksson
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36,2021-
02-24 16:15:07 CET,IP address: 188.151.207.250

 

Document viewed by Åsa Henriksson
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36,2021-
02-24 16:15:07 CET,IP address: 188.151.207.250

 

Document signed by Åsa Ingeborg Henriksson
Birth date: 1989/09/11,2021-02-24 16:16:12 CET,

 

Clicked invitation link Lisa Lönnqvist
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36,2021-02-24
16:16:17 CET,IP address: 31.211.228.78
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Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. 
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

Document viewed by Lisa Lönnqvist
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36,2021-02-24
16:16:18 CET,IP address: 31.211.228.78

 

Document signed by LISA LÖNNQVIST
Birth date: 1989/04/27,2021-02-24 16:20:23 CET,

 

Clicked invitation link Caroline Falconer
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36
Edge/18.17763,2021-02-24 16:45:46 CET,IP address: 192.36.28.75

 

Document viewed by Caroline Falconer
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36
Edge/18.17763,2021-02-24 16:45:47 CET,IP address: 192.36.28.75

 

Document signed by CAROLINE FALCONER
Birth date: 1980/11/13,2021-02-24 16:53:53 CET,

 

Clicked invitation link Josefine Fors
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36
Edg/85.0.564.68,2021-02-24 16:59:54 CET,IP address: 88.131.44.131

 

Document viewed by Josefine Fors
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36
Edg/85.0.564.68,2021-02-24 16:59:55 CET,IP address: 88.131.44.131

 

Clicked invitation link Fredrik Olsson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36
Edg/88.0.705.68,2021-02-24 17:28:12 CET,IP address: 62.13.12.190

 

Document viewed by Fredrik Olsson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36
Edg/88.0.705.68,2021-02-24 17:28:12 CET,IP address: 62.13.12.190

 

Document signed by FREDRIK OLSSON
Birth date: 1983/07/13,2021-02-24 17:29:14 CET,

 

E-mail invitation sent to david.holmstrom@mangold.se
2021-02-24 21:29:00 CET,

 

Document signed by David Erik Holmström
Birth date: 1990/09/10,2021-02-25 13:00:39 CET,

 

Document signed by JOSEFIN FORS
Birth date: 1976/02/09,2021-02-25 13:15:47 CET,
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 
Styrelsen får härmed lämna sin redovisning för räkenskapsåret 2020-01-01--2020-12-31  

Allmänt om verksamheten  

Sveriges Bolagsjurister, som bildades 1954, är en ideell förening vars främsta syfte är att utgöra ett 
nätverk för svenska bolagsjurister. Genom att på olika sätt skapa en mötesplats för bolagsjurister vill 
föreningen medverka till utbyte av professionella erfarenheter och diskussioner om gemensamma frågor i 
branschen. Förutom syftet att utgöra ett nätverk för svenska bolagsjurister har Sveriges Bolagsjurister de 
senaste åren fokuserat på att erbjuda mervärde för dess medlemmar i form av seminarieserier, 
lönestatistik, mentorskapsprogram etc.  

Medlemmar  

Föreningen hade 1 januari 2020 1 285 medlemmar.  

Föreningsmöten 2020  

Vårmöte 

Föreningens vårmöte var ursprungligen planerat till den 1 april 2020 och skulle hållas på Operaterassen i 
Stockholm. Med anledningen av Covid-19 pandemin beslutade styrelsen att ställa in det planerade 
vårmötet. Föreningen som hade tecknat avtal med Operaterrassen drabbades därför av engångskostnad 
om 139 576 kr på grund av de avbokningsvillkor som gällde.   

Föreningsstämma  

Föreningsstämman, som enligt stadgarna ska hållas senast i juni varje år, hölls den 8 juni via webblänk.  

Stämman öppnades av föreningens dåvarande styrelseordförande Sara Ribberklint, varefter följde 
ordinarie föreningsstämma med stadgeenliga punkter. Caroline Falconer, Jacob Westin, David Holmström, 
Johan Fagerlund Sjöberg (f.d. Fagerlund), Lisa Lönnqvist, Eric Lennerth, Fredrik Olsson samt Åsa 
Henriksson valdes som styrelseledamöter.  

Vid det konstituerande styrelsemötet som följde efter föreningsstämman valdes Caroline Falconer som ny 
styrelseordförande.  

Höstmöte 

Föreningens höstmöte planerades till 3 november 2020 och avsikten med höstmötet var att ersätta 
programmet med talare, gemensam middag samt korande av Årets Bolagsjurist, Årets Deal och Årets 
Rising Star som vanligtvis sker i samband med vårmötet. Med anledningen av de allmänna råd som antogs 
i slutet av oktober 2020 för Stockholms län med anledning av den pågående pandemin beslutade styrelsen 
att ställa in även årets höstmöte.  
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Aktiviteter  

Utveckling av föreningens verksamhet  

Föreningen har under 2020 tagit fram en ny policy om dataskydd samt förberett en ny hemsida som ska 
lanseras i början av 2021.  

Årets Bolagsjurist, Årets Deal och Årets Rising Star 2020 

För åttonde året i rad delade Sveriges Bolagsjurister tillsammans med Advokatfirman Vinge och 
Affärsvärlden ut priserna Årets Bolagsjurist, Årets Deal och Årets Rising Star. Syftet med priserna är att 
lyfta bolagsjuristens roll och uppmärksamma bolagsjuristens insats i affärsverksamheten. Vinnare av 
utmärkelsen Årets Bolagsjurist 2020 blev Sofia Graflund på Northvolt, utmärkelsen Årets Deal fick Lena 
Almefelt på EQT och utmärkelsen Årets Rising Star fick Helena Wanhainen på Tele2.  

Utbildningsprogrammet 2020 

Under 2020 har Sveriges Bolagsjurister bedrivit ett utbildningsprogram med seminarier och webinarier i 
samarbete med Delphi, Schjødt, Next, Setterwalls, Unum Tax, Fondia, Baker McKenzie, AG Advokat, Morris 
och Vinge.  

Ett stort antal ordinarie seminarier flyttades fram eller genomfördes som webinarier på grund av det 
rådande läget med Covid-19 pandemin. Endast några enstaka utbildningstillfällen ställdes in. Sammanlagt 
genomfördes 75 utbildningar under året.  

Mentorskapsprogrammet 2020 

I Sveriges Bolagsjuristers mentorskapsprogram 2020 deltog 25 adept/mentorpar. De inledde 
programmet i januari med en kickoff då samtliga deltagare inspirerades av en föreläsning om mentorskap 
som hölls av Ulla-Karin Eldh-Bobeck. Under året har Annie Carlefred och Anna Unger Berglund agerat som 
koordinatorer.  

Övriga samarbeten under 2020 

Föreningen har under 2020 erbjudit särskilt framtagna kurser till föreningens medlemmar.  Michaël 
Berglund AB har arrangerat en kurs för styrelsesekreterare samt kursen Ekonomi för Sveriges 
Bolagsjurister. Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) har hållit webinarier i samarbete 
med Sveriges Bolagsjurister. HR Commitment har arrangerat en föreläsning ”Bli framgångsrik som jurist 
genom att bygga relationer till föreningens medlemmar”. The JOLO Way erbjöd onlineträning. Vidare har 
föreningen samarbetat med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education genom arrangerande av 
kursen ”Ledarskap för bolagsjurister”.   

Sveriges Bolagsjuristers medlemmar hade möjlighet att kostnadsfritt delta i branscheventet Nordic Legal 
Tech Day i onlineformat, som arrangerades av LegalWorks. 

BG Institut erbjöd tillgång till två kurser för rabatterat pris för Sveriges Bolagsjuristers medlemmar. Även 
Lexnova erbjöd en gratis provperiod för sina nyhetstjänster och Lexology tillhandahöll en kostnadsfri 
prenumeration av sitt nyhetsbrev.  

Samarbeten  

Sveriges Bolagsjurister är medlem i The European Company Lawyers Association (ECLA) som bildades 
1983. ECLA är en icke-vinstdrivande förening med säte i Belgien. ECLA representerar idag 22 
medlemsorganisationer vars medlemmar uppgår till 68 000 bolagsjurister. En styrelseledamot har under 
2020 deltagit i två ECLA möten som har hållits digitalt. De webinarier, seminarier och kurser som ECLA 
erbjuder sina medlemsorganisationer har under året marknadsförts i förhållande till Sveriges 
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Bolagsjuristers medlemmar och styrelsen har informerats om att ett stort antal svenska bolagsjurister 
brukar delta i ECLA:s öppna sammankomster.  

Sveriges Bolagsjuristers samarbete med HR Commitment avseende lönestatistik för bolagsjurister har 
fortsatt även under 2020.  

Arbetspsykologen Jens Näsström genomförde en enkätundersökning avseende bolagsjuristers 
arbetssituation under covid-19 i samarbete med Sveriges Bolagsjurister. Resultatet presenterades i ett 
webinarium samt i en rapport som distribuerades till medlemmarna.  

Administration och årsavgift  

Under 2020 har föreningsadministrationen skötts av Föreningshuset SEDAB AB, omfattande bl.a. hemsida, 
nyhetsbrev, medlemsregister, fakturering och bokföring.  

Årsavgiften är 400 kr sedan 2014.  

Utbildningsverksamheten finansieras av föreningens samarbetspartners.  
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till föreningsmötet i Sveriges Bolagsjurister 
Org.nr. 802410-3445 

Rapport om årsbokslutet 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Sveriges Bolagsjurister för 
år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats enligt 
bokföringslagen. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är 
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Övriga upplysningar 

Revisionen av årsbokslutet för år 2019 har utförts av en annan revisor 
som lämnat en revisionsberättelse daterad 8 juni 2020 med 
omodifierade uttalanden i Rapport om årsbokslutet. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och 
för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen 
av föreningens 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 beslut har fattats 
om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsbokslutet som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är 
en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som 
utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsbokslutet. 

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

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

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

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

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

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsbokslutet, däribland upplysningarna, och om 
årsbokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna 
i enlighet med bokföringslagen. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av 
styrelsens förvaltning för Sveriges Bolagsjurister för år 2020. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter 
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 föreningen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens ansvar 

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

 

Stockholm den                2021- 

 

Grant Thornton Sweden AB 

 

 

Josefine Fors 

Auktoriserad revisor 
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