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Ledelsespåtegning

Sekretariatet og Advokatrådet har dags dato aflagt årsrapport for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2020 for Advokatsamfundets Erstatningsfond.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020.

Årsregnskabet indstilles til Advokatrådets godkendelse.

København K, den 15. april 2021

Sekretariatet

Andrew Hjuler Crichton
Generalsekretær

Advokatrådet

Peter Fogh Charlotte Krarup Liv Dyrhauge-Klargaard
Formand Næstformand

Klavs Gravesen Martin Lavesen Nikolaj Linneballe

Lone Møller Karoline Normann Randi Bach Poulsen

Birgitte Fobian Rolighed Johnnie Schmidt Allan Sørensen

Susan Sørensen Philip S. Thorsen Karen Wung-Sung
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Den uafhængige revisors erklæring

Til Advokatrådet i Advokatsamfundets Erstatningsfond

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Advokatsamfundets Erstatningsfond for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar -
31. december 2020 i overensstemmelse med god regnskabsskik

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet
i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af
fonden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i hen-
hold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og eg-
net som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med den regnskabspraksis,
der er beskrevet i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne
kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte drif-
ten; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet
på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere
fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklu-
sion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der
udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gæl-
dende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan op-
stå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan for-
ventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbruger-
ne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
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Den uafhængige revisors erklæring

· Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om den-
ne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse
risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores kon-
klusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere
end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgel-
ser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

· Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revi-
sionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af fondens interne kontrol.

· Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

· Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fondens
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores
revisorerklæring gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne op-
lysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på
det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisorerklæring. Fremtidige begiven-
heder eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke længere kan fortsætte driften.

· Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder no-
teoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige pla-
cering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

København, den 15. april 2021

BUUS JENSEN
Statsautoriserede revisorer
CVR-nr. 16 11 90 40

Christoffer Jensen Arne Sørensen
Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor
mne34277 mne27757
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Fondsoplysninger

Fonden Advokatsamfundets Erstatningsfond
Kronprinsessegade 28
1306 København K

Telefon: 33 96 97 98

CVR-nr.: 33 84 81 37
Stiftet: 1. december 2011
Hjemsted: København
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Advokatrådet Advokat Peter Fogh, Formand
Advokat Charlotte Krarup, Næstformand
Advokat Liv Dyrhauge-Klargaard
Advokat Klavs Gravesen
Advokat Martin Lavesen
Advokat Nikolaj Linneballe
Advokat Lone Møller
Advokat Karoline Normann
Advokat Randi Bach Poulsen
Advokat Birgitte Fobian Rolighed
Advokat Johnnie Schmidt
Advokat Allan Sørensen
Advokat Susan Sørensen
Advokat Philip S. Thorsen
Advokat Karen Wung-Sung

Sekretariatet Andrew Hjuler Crichton, Generalsekretær

Revision BUUS JENSEN, Statsautoriserede revisorer

Advokatrådsmøde Advokatrådsmøde afholdes 15. april 2021
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapport for Advokatsamfundets Erstatningsfond er aflagt i overensstemmel med de af
justitsministeriet godkendte vedtægter, samt efter god regnskabsskik.

Advokatsamfundets Erstatningsfond blev den 11. januar 1988 slettet af fondregistret som en konsekvens
af, at foreningen ikke er omfattet af lov om fonde og visse foreninger. 

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
 
Resultatopgørelsen

Medlemsbidrag
I overensstemmelse med beslutning truffet på det ordinære advokatmøde den 14. juni 2003 er der ikke
opkrævet bidrag til Advokatsamfundets Erstatningsfond i 2020. 

Dividender af udbetalte erstatninger
Dividender indtægtsføres på tidspunktet for meddelelse af dividendens størrlese.

Særlige bidrag vedrørende advokatansvarsforsikring
Advokaters særlige bidrag til advokatansvarsforsikring indtægtsføres / henføres til det år, som
forsikringen dækker, såfremt indbetaling er konstateret. 

Renter
Der er i regnskabet foretaget periodisering af renter af værdipapirbeholdningen. 

Ydede erstatninger
Ydede erstatninger udgiftsføres på tidspunktet for Erstatningsudvalgets bevilling af erstatning. I
tilknytning hertil kan anføres følgende i relation til Erstatningsfondens opdeling A og B afdelingen.  

A-afdelingen: Tab lidt ved advokatens misbrug af betroede midler.
B-afdelingen: Tab lidt ved advokatens fejl mv. 

Skat
Advokatsamfundet Erstatningsfond er ikke skattepligtig i henhold til fondsbeskatningsloven og har ingen
indkomst, som er skattepligtig i henhold til selskabsskatteloven. 

Balancen

Likvide beholdningerr
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger. 
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Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2020 2019

1 Andre finansielle indtægter 614.129 1.108.706

Indtægter 614.129 1.108.706

2 Finansielle udgifter -1.634 -7.650
3 Ydede erstatninger 0 0

Advokatansvarsforsikringer (periodiseret bidrag) 0 -7.955
4 Administrationsomkostninger -881.056 -951.843
5 Andre udgifter -117.048 -96.811

Udgifter -999.738 -1.064.259

Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat -385.609 44.447

Forslag til resultatdisponering:

Overføres til formuekontoen 0 44.447
Disponeret fra formuekontoen -385.609 0

Disponeret i alt -385.609 44.447
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Balance 31. december

Aktiver
Note 2020 2019

Anlægsaktiver

6 Værdipapirer 19.364.834 18.885.406
Finansielle anlægsaktiver i alt 19.364.834 18.885.406

Anlægsaktiver i alt 19.364.834 18.885.406

Omsætningsaktiver

7 Likvide beholdninger 180.878 727.224

Omsætningsaktiver i alt 180.878 727.224

Aktiver i alt 19.545.712 19.612.630
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Balance 31. december

Passiver
Note 2020 2019

Egenkapital

Formuekonto, 1. januar 16.311.817 16.267.370
Overført resultat -385.609 44.447
Egenkapital i alt 15.926.208 16.311.817

Hensatte forpligtelser

8 Hensat til tab på igangværende sager 3.000.000 3.000.000
Hensatte forpligtelser i alt 3.000.000 3.000.000

Gældsforpligtelser

Mellemregning med Advokatsamfundet 584.504 250.188
Diverse kreditorer 35.000 50.625
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 619.504 300.813

Gældsforpligtelser i alt 619.504 300.813

Passiver i alt 19.545.712 19.612.630
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Noter

2020 2019

1. Andre finansielle indtægter

Obligationsrenter og udbytter 222.781 188.760
Kursregulering af værdipapirer 391.348 919.946

614.129 1.108.706

2. Finansielle udgifter

Renter 1.634 7.650

1.634 7.650

3. Ydede erstatninger

Afdeling A 0 0
Afdeling B 0 0

0 0

4. Administrationsomkostninger

Andel i it-udgifter 21.875 12.500
Revision og regnskabsmæssig assistance 35.000 50.625
Andel i gager 824.181 888.718

881.056 951.843

5. Andre udgifter

Øvrige udgifter 41.875 22.740
Kapitalplejegebyr 75.173 74.071

117.048 96.811
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Noter

31/12 2020 31/12 2019

6. Værdipapirer 

Kostpris 1. januar 2020 18.885.406 17.792.025
Tilgang i årets løb 2.392.322 993.962
Afgang i årets løb -2.304.242 -820.527
Kursreguleringer 391.348 919.946

Kostpris 31. december 2020 19.364.834 18.885.406

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020 19.364.834 18.885.406

Kurs Kursværdi

Værdipapirer 

Danske Invest Danmark Fokus, stk. 675 384,63 259.627
Danske Invest Global Indeks, stk. 7.547 112,17 846.532
Danske Invest Nye Markeder, stk. 927 236,72 219.439
Danske Invest Tactical Asset Allocation Danmark, stk. 11.618 107,39 1.247.657
Danske Invest USA Restricted, stk. 5.149 176,56 909.082
Danske Invest Global Emerging Markets Restricted, stk. 777 165,24 128.392
Danske Invest Euro Sustainable High Yield.obl. A, stk. 7.331 141,36 1.036.303
Danske Invest Euro Sustainable High Yield.obl. W, stk. 1.873 101,60 190.302
Danske Invest Globale Mellemlange Indeksobl., stk. 8.763 101,43 888.840
Danske Invest Nye Markeder Obligationer, stk. 8.694 118,33 1.028.770
Danske Invest Euro Investment Grade-Obligationer, stk. 7.285 108,98 793.890
Danske Invest Danske Obligationer Allok., stk. 111.737 103,71 11.588.245
Ninety One Global Strategy Fund, stk. 1.566 * 19,48 227.755

19.364.834

* Udenlandske værdipapirer i EUR, omregnet med kurs 7,4393

7. Likvide beholdninger

Danske Bank, konto 276-04-41263 88.821 699.619
Danske Bank, konto 418-32-38272 92.057 27.605

180.878 727.224
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Noter

31/12 2020 31/12 2019

8. Hensat til tab på igangværende sager
Erstatningsfonden har i 2020 ikke udbetalt erstatninger. Der var pr. 19. marts 2021 16 sager (optalt
på sagsnumre) under behandling. Heraf en sager, som antages afluttede i løbet af året uden
udbetaling. 

Den indregnede hensættelse er behæftet med et væsentligt element af skøn, og fremtidige
udbetalinger kan blive større end det hensatte beløb.

I forlængelse af ovenstående skal nævnes, at hovedparten af den danske advokatstand har tegnet
forsikring til dækning for deres eventuelle erstatningsansvar. 
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