Juridiska föreningens styrelse vill härmed lämna

Årsredovisning
För räkenskapsåret 2021

"JF:s ändamål är att tillvarata och främja medlemmarnas intressen, verka för kontakt
mellan studenter och näringslivet samt att skapa en positiv studiemiljö för medlemmarna."
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Förvaltningsberättelse
Väsentliga händelser under året
Under 2021 har en del väsentliga händelser inträffat vad gäller den ekonomiska förvaltningen. Bland
annat har restriktioner både införts och slopats under verksamhetsåret, vilket klart har påverkat
fördelningen av föreningens resurser. Det har således varit både svårt att budgetera för året, men även
att hålla sig till budgeten efter revidering, då restriktionerna infördes igen vilket medförde att event föll
bort eller digitaliserades och därmed påverkade planerade kostnader och intäkter.
Föreningen har även översett rutinerna vad gäller arvodering och kommit fram till att kåren kommer
sköta det framöver. Även korthanteringen har varit en central fråga, och diskussioner har förts om
inrättade av en lista där den som vill nyttja företagskortet måste skriva under med sitt namn och vad
köpet kommer att avse innan kortet kan ges ut. Detta då styrelsen har noterat att det har emellanåt varit
svårt att identifiera vem som använt kortet och därmed varit svårt att veta vad olika köp avsett. Detta
hände exempelvis under juristens dag.
En skillnad är även själva årsredovisningen. Planen är att genom att bygga på denna mall, så kommer
man med tiden ha en årsredovisning som visar tillbaka flera år, så att föreningens ekonomiska
progression lättare kan följas.

Flerårsöversikt
Nedan visas utvecklingen under de senaste tre åren.
2021
1 147
-1 001
146
83%

Omsättning (tkr)
Rörelsekostnader (tkr)
Årets resultat (tkr)
Soliditet (justerat EK i % av balansomslutningen)

2020
1 302
-1 048
254
91%

2019
1 578
-1 656
-78
45%

Förslag till vinstdisposition
Vinstmedel till förfogande

145 970 kr

Förslag till disposition
Balanseras i ny räkning

145 970 kr

Summa

145 970 kr
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Resultaträkning
Rörelsens intäkter
3044 Försäljn tjänst sv momsfri
3112 Intäkter finsittning
3112 Intäkter finsittning
3115 Intäkter jur kand banketten
3117 Intäkter inspark
3121 Intäkter Vinteraktiviteter
3123 Intäkter sångbok
3127 Intäkter återspark
3130 Intäkter SJM
3150 Intäkter sponsorer
3155 Intäkter väska
3160 Sektionsbidrag
3180 Intäkter juristens dag
3190 Försäljning rättshandboken
3191 JF tröjor
3195 Försäljning lagbok
3740 Öres- och kronutjämning
3880 Erhållna stipendier
3901 Provision försäljning medlemsskap
3999 Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

Not

Rörelsens kostnader
4200 Engagemangsystem
4103 Finsittning
4110 Kostnader fest och nöjen
4111 Kostnader eventutskott
4115 Kostnader jur kand banketten
4116 Examensgåva
4120 Kostnader de Facto
4124 Möbler mm. JF-rummet
4126 Kostnader Stockholmsresan
4132 Kostnader Mat och Dryck SJM
4140 Kostnader sport
4142 Vinteraktiviteter
4150 Kostnader juridisk rådgivning
4155 Fika utbildningsutskottet
4159 Styrelsen internt fika
4160 Kostnader styrelsen internt
4161 Balbiljett nationellt utbyte
4163 Styrelsen externt fika
4164 Kostnader engagemangsgåva
4165 Kostnader styrelsen externt
4166 Kostnader nationellt utbyte
4167 Kostnader väska
4168 Nationellt utbyte kläder
4169 Resor/boende nationellt utbyte
4170 Kostnader gästföreläsning
4180 Kostnader Juristens Dag
4191 Profilering
4194 kostnader inspark
4195 Kostnader återspark
4196 Kårbil
4197 Inköp jackor
4198 Kostnad rättshandbok
4199 Inköp lagbok
5420 Programvaror
5460 Förbrukningsmaterial
5611 Drivmedel för personbilar
6110 Kontorsmaterial
6310 Företagsförsäkringar
6351 Konstaterad minskning av lagervärde
6390 Övriga kostnader
6391 Återbetalning
6395 Lokalvårdskostnader
6400 Bankkostnader
6570 Bankkostnader
Summa kostnader

Not

2021
0 kr
51 374 kr
72 265 kr
0 kr
141 489 kr
0 kr
950 kr
0 kr
25 543 kr
266 950 kr
2 400 kr
0 kr
486 753 kr
6 010 kr
18 130 kr
57 000 kr
0 kr
10 000 kr
5 461 kr
3 551 kr
1 147 876 kr

Årets resultat

2021

2020
8 000 kr
0 kr
62 925 kr
275 015 kr
106 242 kr
134 930 kr
150 kr
26 750 kr
0 kr
286 166 kr
1 700 kr
40 556 kr
254 939 kr
7 250 kr
1 100 kr
43 925 kr
0 kr
10 000 kr
8 096 kr
34 288 kr
1 302 032 kr

0 kr
-100 820 kr
-45 344 kr
-1 522 kr
-11 654 kr
-1 850 kr
-68 245 kr
-7 917 kr
-4 400 kr
0 kr
-13 723 kr
0 kr
0 kr
-1 150 kr
-3 599 kr
-3 537 kr
-2 909 kr
-5 950 kr
-3 119 kr
0 kr
-1 374 kr
-65 000 kr
-1 226 kr
-11 883 kr
-6 129 kr
-312 179 kr
-72 235 kr
-136 043 kr
0 kr
0 kr
-7 000 kr
-4 800 kr
-58 724 kr
-4 681 kr
-1 410 kr
-151 kr
-3 035 kr
-1 690 kr
-18 786 kr
0 kr
-239 kr
-14 102 kr
-5 482 kr
0 kr
-1 001 906 kr

2020
-3 579 kr
-80 740 kr
0 kr
-78 kr
-338 933 kr
0 kr
-52 074 kr
-75 kr
0 kr
-1 956 kr
-6 955 kr
-134 926 kr
-1 825 kr
0 kr
0 kr
-2 049 kr
-2 000 kr
-6 849 kr
-10 659 kr
-447 kr
-43 kr
-52 650 kr
-668 kr
-2 830 kr
-1 570 kr
-97 872 kr
-20 067 kr
-128 860 kr
-25 996 kr
-1 382 kr
-6 315 kr
-3 991 kr
-42 400 kr
-2 145 kr
0 kr
0 kr
-3 787 kr
-1 500 kr
0 kr
-1 756 kr
0 kr
-6 906 kr
-3 732 kr
-300 kr
-1 047 915 kr

145 970 kr

254 116 kr
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Balansräkning
Tillgångar

Not

2021

2020

422 450 kr
8 003 kr
40 503 kr

257 286 kr
0 kr
0 kr

1 500 kr
472 456 kr

1 500 kr
258 786 kr

Kassa och bank
1920 PlusGiro
1940 Bankkonto
Summa omsättningstillgångar

550 792 kr
34 288 kr
1 057 536 kr

512 478 kr
34 288 kr
805 552 kr

Summa tillgångar

1 057 536 kr

805 552 kr

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

1

1510 Diverse fordringar
1675 Övriga fordringar juristens dag
1680 Andra kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2

1710 Förutbetalda kostnader

Eget kapital och skulder

2021

Eget kapital
Kapital
2010 Eget kapital
2069 Årets resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
2440 Diverse skulder
2890 Övr kortfr skulder
2990 Interimsskulder
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

2020

-732 302 kr
-145 970 kr
-878 272 kr

-478 186 kr
-254 116 kr
-732 302 kr

-169 652 kr
-6 399 kr
-3 212 kr
-179 264 kr

-62 455 kr
0 kr
-10 794 kr
-73 249 kr

-1 057 536 kr

-805 552 kr

3
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Noter
Not 1

Kortfristiga fordringar
Vad gäller 1675 har kontot använts för att periodisera fakturor som har med JD att
göra men som skickats efter årskiftet.
Under 1680 kortfristiga fordringar har kostnader för SJM bokförts, då föreningen
sedan fakturerade Mannheimer Svartling för den totala kostnaden. Vidare har även
felbetalning till Elena Wickström AB, som återbetalades, och dubbelbetalning av
faktura från tryckeri city Umeå, som innehar betalning mot att nästa faktura
kvittas, bokförts på detta konto.

Not 2

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Här ligger kvar inköp av presentkort från 2020, därav ingen egentlig kostnad för
detta år.

Not 3

Kortfristiga skulder
Diverse skulder hänförs till leverantörsfakturor vi har tagit emot under
verksamhetsåret.
I fråga om övr kortfr skulder rör det sig huvudsakligen om privata utlägg kopplat
till juristens dag. Kontot har använts för att periodisera de utbetalningar som skett
efter årskiftet manuellt.
Här kommer även kostnaden på 59,90 från Ica som saknar verifikat. Styrelsen har
inkommit med betalning så att kostnaden kunde strykas.

Umeå 2022-02-22

Stina Brander
Ordförande Juridiska föreningen 2021

Revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning är avlämnad 2022-02-22

Stefan Brattlöf
Revisor, Umeå studentkårs kansli
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