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Förvaltningsberättelse

VERKSAMHETEN
Styrelsen för Internationella kemikaliesekretariatet (ChemSec) avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret
2016.

PÅVERKANSARBETE

ChemSecs påverkansarbete gällande kemikaliereglering har som vanligt haft en prioriterad och framskjuten
roll i verksamheten.

Mest fokus har riktats mot möten och konferenser kopplade till den obligatoriska femårs-översynen av

REACH. Översynen har dessutom varit tätt sammankopplad med EU-kommissionens utvärderingsprogram av
ett 40-tal kemikalielagar, REFIT, som även det upptagit mycket av ChemSecs tid under året. Bland ChemSecs
aktiviteter under året finns bland annat vårt genomarbetade svar på EU-kommissionens remiss om REACH

översyn. Remissvaret var utarbetat på ett sådant sätt att det lätt kunde kopieras av företag som ville delta i

konsultationen och vi delade det fritt med våra företagskontakter, med målet att sprida våra åsikter till aktörer som genom sina egna remissvar kan stödja vårt. Vi mötte även DG Grow och EU-kommissionens generalsekretariat, bland andra, i syfte att diskutera översynen.

Vidare ser ChemSec hur både översynen och REFIT kommer vara de fortsatt viktigaste policyaktiviteterna

även under 2017. Det är inom ramarna för dessa två projekt som de största hoten – men även möjligheterna
– finns mot en progressiv kemikalielagstiftning i Europa.

Efter sommaren beslöt vi tillsammans med tre andra organisationer (EEB, IPEN och Client Earth) att kräva

en intern revidering av Kommissionens beslut att ge tillstånd till användning av blykromater, då vi tycker att
Kommissionen genom sitt beslut gått emot europeisk lag. En intern revidering är det första steget innan en
fråga kan lyftas till Europeiska domstolen.

Domstolsfrågan är kulminationen av ChemSecs aktiva arbete i SEAC att ta fram förbättringsförslag för till-

ståndsprövningen, där just frågan blykromater varit något av en politisk följetong. Vi har även deltagit i en
mängd andra policyutskott under året, framförallt MSC och Caracal.

Då det politiska beslutet om huruvida en kemikalie bör förbjudas eller ej ofta är avhängigt ifall det finns

säkra alternativ, har ChemSec samarbetat med flera alternativproducenter. De kommer nu efter vår inverkan
att skriva till både ECHA och Kommissionen för att klargöra att de upplever att deras ekonomiska intressen
inte tas om hand vid tillståndsprövningsprocesser.

PUBLIKATIONER

ChemSec har färdigställt två publikationer under året: The Bigger Picture – som fick stor uppmärksamhet i

branschmedia i början av året, samt en informationsfolder kring hur fara och risk bör appliceras i kemikalielagstiftning. Fara och risk-publikationen lanseras offentligt under våren 2017.
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HORMONSTÖRANDE ÄMNEN

Efter EU-domstolens dom i december 2015 samt omfattande kritik från flera medlemsländer så meddelade

EU-kommissionen att de skulle presentera förslag till kriterier för hormonstörande ämnen innan sommaren

2016. Tidigare har planen varit att presentera dem först 2017. Vi bestämde därför att vi skulle arbeta intensivt
med EDCer under våren 2016 fram tills kriterieförslagen presenterades. Flera företag i vårt nätverk engage-

rade sig. IKEA, H&M, Skanska, Kingfisher, Sveriges Byggindustrier samt COOP Danmark skrev ett gemensamt

brev till kommissionen och poängterade att avsaknaden av kriterier försvårade deras verksamheter. I somras
presenterade EU-kommissionen sitt förslag på kriterier, ett förslag som tar hänsyn till potenseffekter, vilket
var en delseger för oss.

SAMARBETEN

ChemSecs årsmöte med företagsgruppen skedde i november. H&M, som blev medlem under 2016, stod som
värd för mötet som hölls i Stockholm. Då antalet företag i gruppen har ökat var det många deltagare på

mötet. Det ligger helt i linje med ChemSecs mål; att få kontakt med flera personer på varje företag för att förankra stödet för företagsgruppen. Det blev livliga och bra diskussioner om REACH och polyfluorerade ämnen.
ChemSec utvidgade SIN Producers List – vår investerarfokuserade lista med kemikalieproducenter som till

verkar SIN-ämnen – med fakta om producenter i USA. Vi gjorde en presentation på TBLI – nordens bransch

ledande konferens för etiska investerare; producerade en ny broschyr och höll flera webinar för investerare.

VERKTYG

I slutet av våren 2016 började ChemSec arbeta med det nya verktyget Marketplace. Vi utvecklade en prototyp,
genomförde en kundundersökning, tog in förslag och etablerade en testgrupp av företag. Med hjällp av all

information byggs just nu den riktiga Marketplace. Vi har dessutom anlitat en säljare med uppdrag att kon-

takta företag som kan vara intresserade av att marknadsföra sina produkter på Marketplace. Sammanlänkat
med Marketplace är Marketplace nätverksträffar: Möten där producenter av säkrare alternativ till en viss

grupp av kemikalier kan presentera sina produkter för nedströmsanvändare. Det första nätverksmötet sker
Q2 2017.

Under årets första månader avslutade vi marknadskampnjen för textilguiden, som inleddes i mitten av 2015.
Under 2016 har vi arrangerat flera webinar samt presenterat verktyget på stora textilmässor i Paris och New
York. Intresset för textilguiden är fortsatt stort bland både stora och små företag.

Både SIN List och SINimilarity fick viktiga uppdateringar, bland annat ett nytt admin-gränssnitt.

ORGANISATION

I maj 2016 lanserade vi vår nya hemsida och färdigställde därmed arbetet med den nya grafiska profilen, som
bland annat innehåller nya logotyper för våra verktyg, en modern powerpointmall och ett gemensamt sätt

för de anställda att presentera organisationen. I samband med hemsidelanseringen implementerade vi en rad
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tekniska lösningar som förenklar processen med att knyta till sig människor intresserade av våra frågor. Till

exempel har antalet som läser vårt nyhetsbrev mer än fördubblats under 2016 (över 2 000 prenumeranter)
som ett led av det arbetet.

ChemSec satsade under året på att presentera ett antal väl genomarbetade omvärldsanalyser som diskuterade kemikaliefrågor med Anne-Sofie Andersson som avsändare. Texterna har fått stor spridning och blivit
lästa av många.

Satsningen på att utöka finansieringen fortgår och under andra halvan anlitade vi en konsult som hjälpt oss
att konkretisera presentationen av vårt arbete och att identifiera nya finansiärer.

Antalet fastanställda under året har uppgått till sex personer, antalet långtidskonsulter två.
Årets resultat uppgår till 162 318 kr och organisationens eget kapital uppgår vid årets slut därmed till

753 302 kr. Det egna kapitalet kommer att disponeras som reservkapital. Organisationens ekonomi och
ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

Sid 5

Årsredovisning 2016

Internationella Kemikaliesekretariatet 802412-7717

Resultaträkning

Not

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

RÖRELSENS INTÄKTER
Verksamhetens intäkter

1

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER		

6 371 431

6 844 300

6 371 431

6 844 300

RÖRELSENS KOSTNADER
Verksamhetens kostnader

-6 292 848

-7 401 551

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER		

2

-6 292 848

-7 401 551

RÖRELSERESULTAT		

78 583

-557 251

Ränteintäkter		
Valutakursförändringar		
Räntekostnader		
Värdeförändring fond		
SUMMA FINANSIELLA POSTER		

20
84 810
-1 095
–
83 735

24
19 786
-457
2 511
21 864

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		

162 318

-535 387

RESULTAT FÖRE SKATT		

162 318

-535 387

ÅRETS RESULTAT		

162 318

-535 387

FINANSIELLA POSTER
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Balansräkning

Not

2016-12-31

2015-12-31

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långsiktiga fordringar		

85 800

85 800

SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

85 800

85 800

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		

85 800

85 800

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		
Andra kortfristiga fordringar		
Interimsfordringar

108 165
- 4 770
79 615

162 826
-9 648
77 690

SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR		

183 010

230 868

2 131 244

1 496 869

SUMMA KASSA OCH BANK		

2 131 244

1 496 869

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		

2 314 254

1 727 737

SUMMA TILLGÅNGAR		

2 400 054

1 813 537

2016-12-31

2015-12-31

Eget kapital
Balanserat resultat		
Föregående års resultat		
Årets resultat		

1 126 371
-535 387
162 318

1 748 922
-622 550
-535 387

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		
Personalens källskatt		
Upplupna sociala avgifter		
Upplupen särskild löneskatt		
Övriga kortfristiga skulder		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
4

175 392
68 516
74 264
122 239
105 636
1 100 705
1 646 752

345 536
66 555
83 751
142 073
100 938
483 699

1 222 552

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

2 400 054

1 813 537

TILLGÅNGAR

Kassa och bank
Kassa och bank

3

Not
EGET KAPITAL OCH SKULDER

SUMMA EGET KAPITAL		

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER		

753 302

590 985

Sid 7

Årsredovisning 2016

Internationella Kemikaliesekretariatet 802412-7717

Noter

REDOVISNINGSPRINCIPER
NOT 1

NOT 2

NOT 3

NOT 4

RÖRELSENS INTÄKTER

Kemikalieinspektionen
The John Merck Fund (USA)
European Environmental Health Initiative
Clean Production Action (USA)
Marisla Foundation (USA)
Tysklands departement för utbildning och forskning
Övriga ersättningar

RÖRELSENS KOSTNADER

Personalkostnader
Resor/kost och logi, ej projektrelaterade
Konsultarvoden och föreningsavgifter
Styrelse
Kanslihyra, tel, internet mm
Program: Tools development
Program: Policy: REACH and hormon disruptors
Program: Business and investors
Generell kommunikation

KASSA OCH BANK
Kassa och bank
USD-konto
EUR-konto
Sparkapital

ÖVRIGA INTERIMSSKULDER

John Merck Fund beviljat bidrag projektarbete 2017, utbetalt 2016
Övriga interimsskulder

2016
–
–
–
–
–
–
–

5 000 000
242 660
461 385
96 306
421 930
99 484
49 078

–
–
–
–
–
–
–
–
–

4 689 683
68 412
168 756
68 825
392 592
265 143
400 788
141 710
96 939

–

6 371 430

–

6 292 848

–
–
–
–

492 972
1 364 842
221 613
51 817

-

635 000
465 705

–

-

2 131 244

1 100 705
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