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Förvaltningsberättelse 

VERKSAMHETEN

Styrelsen för Internationella kemikaliesekretariatet (ChemSec) avger härmed årsredovisning för 2020.

INTERNATIONELLA KEMIKALIESEKRETARIATETS ÄNDAMÅL OCH ORGANISATION
ChemSec grundades 2002. ChemSec är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden som 
arbetar för starkare skydd för miljö och hälsa från skadliga kemikalier.

Organisationens syfte är att stärka miljö- och hälsoskyddet genom

• att bevaka, påverka och informera om utvecklingen av EU:s och annan internationell kemikaliepolitik från  
 ett miljö- och hälsoperspektiv,

• att fungera som en resurs och ett stöd i kemikaliefrågor för i första hand de organisationer som står bakom  
 organisationen,

• att uppmuntra och driva på utländska och internationella branschorganisationer, företag, forskningen och  
 det civila samhället så att de ägnar större uppmärksamhet åt kemikaliers miljö- och hälsoaspekter.

ChemSecs vision är en värld fri från skadliga kemikalier.

FÖRVALTNING
Föreningsstämman är organisationens högsta beslutande organ och hålls årligen. Medlemmarnas rätt 
att delta i handhavandet av organisationens angelägenheter utövas på föreningsstämman. På förenings-
stämman i maj valdes en ny styrelse.

Kansliet ligger i Göteborg och leds av kanslichefen. Anne-Sofie Bäckar är av styrelsen utsedd kanslichef och 
leder organisationen sedan 2006.

Styrelsen består av representanter från Svenska Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF, 
Fältbiologerna och Jordens Vänner. Styrelsen företräder organisationen, bevakar dess intressen samt beslutar 
på organisationens vägnar i alla ärenden där dessa stadgar inte föreskriver annat. Styrelsen består av åtta 
ledamöter. Under 2020 har styrelsen haft 4 protokollförda möten med i genomsnitt 7 styrelsemedlemmar 
närvarande och siffran inom parentes är deras närvaro på dessa möten.

Stefan	Larsson (ordförande) (4) Jordens Vänner (ordinarie)
Cecilia	Hedfors	(vice ordförande) (4) Naturskyddsföreningen (ordinarie)
Lennart	Henriksson (4) WWF (ordinarie)
Malin	Andersson-Stavridis (4)  Fältbiologerna (ordinarie)
David	Gunnarsson (3) Naturskyddsföreningen (suppleant)
Sven-Erik	Sjöstrand (3) Jordens Vänner (suppleant)
Peter	Westman (2) WWF (suppleant)

Vid årsstämman valdes Kristian Thore, Baker Tilly EMK KB, till ordinarie revisor, Anna Hedin, Baker Tilly EMK 
KB, till revisorssuppleant och Kåre Olsson, Naturskyddsföreningen, till förtroendemannarevisor.

Medlemsorganisationerna fungerar som nomineringskommittéer i enlighet med sina egna, interna riktlinjer 
och ansvarar för att föreslå en ordinarie styrelsemedlem samt en suppleant på årstämman.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER

KEMIKALIEPOLITIK I EU

Under 2020 har fokus varit att säkerställa att ambitionen i EUs gröna giv kunde överföras till en ambitiös
kemikaliestrategi. I oktober presenterade EU-kommissionen dess kemikaliestrategi som ska leda till cirkulär 
ekonomi. Strategin är mycket ambitiös och framåtsträvande och innehåller flera konkreta åtgärder med tids-
angivelser för kommande år. Direkt knuten till Gröna Given och strategin är även EUs aktivitetsplan för cirku-
lär ekonomi (CEAP) som också lanserades under 2020.

Vi har varit mycket aktiva genom möten och skrivningar och framfört våra åsikter om hur kemikaliestrategin 
och cirkulär ekonomi bäst bör utvecklas. Under året har vi haft flertalet möten med relevanta kabinett, och 
även med miljökommissionären Sinkevicius och framfört våra åsikter. De har mottagits väl och bidragit till 
den ambitiösa strategin.

EU har en ambition att samhället ska bli cirkulärt. I linje med det vill fler och fler företag använda återvunnet 
material och att detta materialet ska vara giftfritt. För att det ska uppnås måste självklart även ursprungs-
materialet vara giftfritt och på så sätt är kemikaliestrategin och CEAP sammanknutna. Under året har vi sam-
talat med flertalet aktörer inom återvinning och anordnat tre möten där sammanlagt nio återvinnare och 25 
välkända konsumentvaruföretag träffats för att diskutera lösningar för problemet. Mötena har varit mycket 
uppskattade och lett till att kontakter har knutits och fortsatta diskussioner sker. Dessutom har åtta företag 
offentligt uttalat att de vill att samma kemikaliekriterier ska gälla för både nytt och återvunnet material.

Idag finns tyvärr ytterst lite fakta om kemikalier i återvunnet material. För att råda bot på det har vi under 
hela året arbetat intensivt med framtagandet av en rapport om skadliga kemikalier och hur de påverkar 
 cirkulär ekonomi. Flertalet konsulter har varit anlitade och genomfört undersökningar. Det har resulterat i en 
mycket utvecklad rapport som beskriver problemen och möjligheter som kan göras för att nå en giftfri cirkulär 
ekonomi. Rapporten kommer att lanseras under de första månaderna av 2021.

FÖRETAGSSAMARBETEN – CHEMSEC BUSINESS GROUP

ChemSec	Business	Group är en sammanslutning av progressiva företag som ligger långt fram i arbetet med 
att tackla farliga kemikalier i produkter och leverantörsled. Företagen driver på och sporrar varandra, delar 
framgångsrecept och gör gemensamma uttalanden i syfte att förbättra kemikaliepolitiken.

Vi har specifikt diskuterat utfasning av hormonstörande ämnen inom vår företagsgrupp i många år. 
Under 2020 har gruppen utvecklat en interaktiv vägledning för att fasa ut hormonstörande ämnen – EDC 
Substitution Decision Flowchart. Verktyget kommer att lanseras under våren. Verktyget ska underlätta för 
kemikalieexperterna i företagsgruppen att både förklara sitt arbete internt och för sina leverantörer. Vi tror 
och hoppas att verktyget även kan hjälpa andra företag att komma igång med substitution av hormon-
störande kemikalier.

Det årliga Business Group-mötet skedde under 2020 som ett onlinemöte över två dagar. Det var mycket väl-
besökt och uppskattat, då vi använde en hel del nya mötestekniker som gjorde deltagarna mycket aktiva och 
engagerade. De viktigaste som diskuterades var användandet av återvunnet material och hur hållbara kemi-
kalier ska definieras. 

ChemSec mottog ingen ersättning av företagen för arbetet.
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CHEMSCORE – RANKNING AV KEMIKALIEPRODUCENTER

Den 16e juni lanserade vi vår hållbarhetsranking av världens 35 största kemikalieproducenter under namnet 
ChemScore. ChemScore, som presenterades i form av en webbsida, poängsätter företagen baserat på deras 
arbete med att minska produktionen av skadliga kemikalier. Syftet är visa vilka företag som ligger i framkant 
och uppmuntra till investeringar i säkra alternativ till skadliga kemikalier, och på så vis hjälpa industrin framåt 
mot en cirkulär ekonomi. Investerare är en viktig grupp eftersom de har de ekonomiska medlen som krävs för 
att kunna påverka stora multinationella företag.

Mottagandet vid själva lanseringen var väldigt bra – vi har aldrig upplevt ett sådant intresse för någon tidiga-
re projektlansering. Alla stora medier som täcker EU-frågor – ENDS, Politico, Bloomberg, Chemical Watch mfl – 
skrev om ChemScore och över 9 000 personer läste vårt pressmeddelande på vår hemsida. Flera av de rankade 
företagen gjorde utspel på sociala medier för att visa sina följare hur företaget placerat sig.

Vi har fått en av världens största investmentbanker, Aviva Investors, att inleda dialog med fem av de rankade 
företagen angående deras produktion av skadliga kemikalier. Vidare har vi organiserat ett webinar med över 
200 anmälda personer, varav flera var viktiga personer från investerarvärlden.

PFAS MOVEMENT – FÖRENAR FÖRETAGSRÖSTER MOT PFAS

PFAS är politiskt högaktuellt, i och med det initiativ till begränsning som Sverige driver tillsammans med 
några andra länder inom EU. För att få till en strikt begränsning brukar det underlätta om det finns ett 
 intresse hos delar av industrin att en begräsning införs.

Då vi på ChemSec har kontakt med flera företag som uttryckt en önskan att alternativ till PFAS utvecklas, 
bestämde vi oss för att starta ett initiativ – PFAS movement – för att få företag att stödja en begränsning av 
PFAS. Under året har vi i första hand kontaktat svenska företag för att informera om PFAS och övertyga dessa 
att stödja initiativet. Vid årets slut hade 34 företag skrivit under uppropet, däribland KappAhl, Nilsson Shoes, 
Nudie Jeans och Coop Sverige.

Genom att gå med i initiativet stöder företagen:
• En uppmaning till beslutsfattare att effektivt reglera PFAS, utan möjlighet för tillverkare att helt enkelt byta 

ut en PFAS-kemikalie mot en oreglerad "kusin".
• En uppmaning till den kemiska industrin att investera i innovation och utveckla säkrare alternativ till PFAS 

för alla typer av produkter.
• Ett erkännande att PFAS är ett stort hälso- och miljöproblem.
• Ett åtagande att avsluta all ej absolut nödvändig användning av PFAS i produkter och leveranskedjor.
• En inbjudan till alla andra varumärken att delta i denna rörelse och arbeta för en avveckling av PFAS i alla 

typer av konsumentprodukter.

I slutet av året arrangerade vi även ett webbinarium för företag som vi varit i kontakt med för att ge de som 
skrivitunder något extra, samt de företag som tackat nej en möjlighet att få mer information om PFAS.  
H&M presenterade sin substitutionsresa – även det som varit svårt att genomföra.

MARKETPLACE – SKYLTFÖNSTRET FÖR SÄKRARE KEMIKALIEALTERNATIV

Vårt projekt Marketplace handlar om säkra alternativ som företag kan byta till. Marketplace lanserades 2017 
och är en plattform med annonser från kemikalieproducenter för kemikalier utan SVHC-kriterier. Tanken är att 
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på ett enkelt sätt möjliggöra kontakter mellan potentiella köpare och leverantörer för att boosta efterfrågan 
av säkra kemikalier.

Marketplace har fortsatt att leverera resultat även under 2020:

• Vi har lagt till en ny typ av alternativ. Denna typ har ingen direktkontakt med leverantören, utan länkar till 
produkten eller företagets webbplats.

• Antalet annonser – främst av den nya typen – har ökat markant till 608, jämfört med 240 vid samma tid 
förra året. Ett ökat antal annonser innebär större chans för företagen att hitta ett lämpligt alternativ, så 
detta är vi givetvis mycket stolta och glada över.

• Vi ökar kontinuerligt trafiken till webbplatsen. Till exempel steg antalet sidvisningar på annonssidorna 40% 
år 2020 jämfört med 2019 och nådde 28 000 unika sidvisningar.

• Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) använder kontinuerligt Marketplace för att publicera en 
”Annonsbegäran” för varje kemikalie som går igenom den en tillståndsprövning.

SIN LIST – GLOBAL HÅLLBARHETSSTANDARD FÖR KEMIKALIER SEDAN 2008

Två intensiva år med SIN-listan under 2018 och 2019 kulminerade i lanseringen av en uppdatering av nya 
ämnen i november 2019. De flesta nya ämnen var PMT (persistenta, mobila och giftiga) samt nano-rör.

Under 2020 har fokus varit att sprida information om SIN-listan och då särskilt de nylistade PMT-ämnena. 
ChemSec har under året varit en tung part i alla diskussioner om PMT-ämnen i EU. Bland annat anordnade 
vi två webbinarier för sakkunniga från Kommissionen, ECHA och medlemsländer, där representanter från 13 
länder deltog.

Dessutom har SIN-listan använts som bakgrundsmaterial till konsultationer och input till MSC-möten. Den var 
även till hjälp för Europaparlamentet i att avgöra hur stark deras resolution om den nya kemikaliestrategin 
från Kommissionen skulle bli.

Vårt mål för 2020 var att uppnå 25 000 besökare. Det får anses var besegrat med råge då totalt  
35 059 personer besökta SIN-listan

KOMMUNIKATION

En av ChemSecs viktigaste kommunikationskanaler är vårt nyhetsbrev, vilket ökade antal prenumeranter med 
28% till över 5800 under 2020 ( jmf 36% ökn 2019). Marketplace dedikerade nyhetsbrev som vi startade 2018 
ökade med 66% till 1500 prenumeranter ( jmf 219% ökn 2019).

Mest lästa text var utan tvekan vår press release för ChemScore i juni. Den släpptes i två format, en längre och 
en lite kortare. Tillsammans har dessa texter lästs av cirka 9000 personer. Det kan jämföras med mest lästa 
text 2019, som handlade om hur forskare föreslår sänka gränsen för dagligt intag av PFAS med 99,9%. Den 
lästes av cirka 3300 personer.

Anledningen till den stora ökningen av antalet läsare är dels att vi fått fler följare i alla olika kanaler, men 
också på grund av aktivt PR-arbete inför släppet av ChemScore. Förutom texten på vår hemsida skrev även 
Politico, ENDS, MSN, Bloomberg och ytterligare ett tjugotal stora branschpublikationer om ChemScore.

Under 2020 började vi för första gången att producera korta, egentillverkade filmer i sociala medier (ej att för-
växlas med de mer välproducerade filmerna om Marketplace och SIN List). Dessa filmer har gått väldigt bra. 



Vi gjorde bland annat en film baserat på vår ironiska artikel om hur man kan lura EU:s kemikalielagar, som för 
övrigt var tredje mest lästa artikeln i år (2900 läsare). Filmen gick särskilt bra på twitter och sågs av över 7500 
personer.

Andra mest lästa artikeln var vår rapport Lost at SEA (totalt 3500 läsare) vilket är lite intressant eftersom den 
släpptes 2019, alltså året innan.

Förutom www.chemsec.org driver ChemSec även hemsidorna:

ChemScore.chemsec.org 

Marketplace.chemsec.org

Sinlist.chemsec.org

Sinproducers.chemsec.org

Textileguide.chemsec.org

Sinimilarity.chemsec.org

Styrelser och referensgrupper ChemSec deltar i

• Kemikalieinspektionens insynsråd
• Substitutionscentrums styrelse
• EUs taxonomiplattform för hållbara finanser
• IPEN executive committee
• PlastiCircle Advisory board
• The Greenscreen steering commitee
• OECD ad hoc group on substitution and alternatives assessment
• Apple Green Chemistry Advisory Board
• Lego chemistry and sustainable material advisory board
• The FRAM centre for future chemical risk assessment and management strategies, University of Gothenburg, 

Advisory Board

COVID-19 PANDEMINS PÅVERKAN PÅ ORGANISATIONEN

2020 har varit ett udda år på grund av Covid-19 pandemin. Större delen av året har alla anställda arbetat 
hemifrån och vi har arbetat på olika sätt för att underlätta samarbete och skapa en social samvaro över 
internet. Redan i början av pandemin så ställde vi om verksamheten med resor och planerade möten till 
on-line möten och satsade på att aktivt arbeta med att lära oss nya mötestekniker för onlinemöten som 
gör att mötesdeltagare känner sig mer inkluderade och aktivt engagerade. Detta ledde till att våra externa 
möten blivit professionellt genomförda och mycket uppskattade. Eftersom ingen rest och alla fysiska möten 
varit inställda så har vi upplevt det som att beslutsfattare och tjänstemän varit mer tillgängliga för möten. 
Samtidigt så har det varit svårare att få kontakt med flertalet företag som inte haft möjlighet att prioritera 
miljöfrågor under pandemin.

Den förändrade situation som rått under året har lett till att alla medel inplanerade för resor, konferenser, 
möten o dyl ej har använts på det sätt som det var tänkt. Därför har ett större överskott uppstått som kom-
mer användas under kommande år. Pandemin har också varit den stående nyheten i all media och andra frå-
gor såsom kemikaliefrågan har haft det svårare att nå medias intresse. För ChemSec har pandemin ännu inte 
inneburit några finansiella problem, men det kan komma framöver som en följd av de dyra utgifterna pande-
min inneburit för samhället samt att vi vet att några stiftelser vill fokusera på offer av pandemin framöver.
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KANSLIETS UTVECKLING

Under året har personalstyrkan förändrats då två personer avlutat sina anställningar och tre nya personer har 
fastanställts samt att en person som tidigare var visstidsanställd fastanställdes. Vid årets slut så fanns det 11 
fastanställda och en långtidskonsult som arbetar från Tyskland. Tyvärr har det varit svårt att genomföra kom-
petensutveckling under året pga Covid- pandemin likaså grupputvecklande aktiviteter. Samtidigt har dock 
alla anställda aktivt arbetat med att lära sig nya mötestekniker för onlinemöten som gör att mötesdeltagare 
känner sig mer inkluderade och aktivt engagerade. Detta har lett till att våra externa möten blivit mycket 
uppskattade och professionellt genomförda. Pandemin har också haft som följd att alla har arbetat hemifrån 
under större delen av året. Friskvårdstimmen nyttjas av nästan alla anställda.

Organisationen arbetar aktivt med både jämställdhets- och mångfaldsfrågor och det är en viktig aspekt vid 
rekryteringar. Fördelningen mellan kvinnor och män vid årets slut visar att 40% av de anställda är män och 
30% av styrelsen är kvinnor. ChemSec har kollektivavtal och är medlemmar i Arbetsgivaralliansen.

Organisationen arbetar även aktivt med sitt interna miljöarbete. Kansliet köper endast in miljömärkta pro-
dukter för städ och el. Organisationen har inga tjänstebilar och anställda och styrelse färdas i möjligaste mån 
kollektivt eller med tåg enligt resepolicyn. I möjligaste mån söker vi efter ekologiska och/eller lokalproduce-
rade råvaror samt vegetariska alternativ till förtäring i samband med möten och konferenser.

RESULTAT OCH STÄLLNING SAMT ALLMÄNT OM ORGANISATIONENS EKONOMI

Organisationens totala verksamhetsintäkter är 14 925 350 (12 207 879 kronor), verksamhetsresultatet är  
2 208 238 kronor (-534 833 kronor) och nettoresultatet 1 567 323 kronor (-455 548 kronor). Intäkter som 
kommer in under ett år och inte kan förbrukas samma år balanseras i det egna kapitalet.

Balansomslutningen är 8 905 210 kronor (8 053 671 kronor) och av denna är ca 40 procent eget kapital  
(25 procent). Vad beträffar organisationens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat-
och balansräkning med tillhörande noter. 

Organisationen	har	inga	skattepliktiga	intäkter.

Pengar som ChemSec får via bidrag och donationer spenderas hela tiden löpande i ChemSecs olika projekt. 
Den enda långsiktiga ekonomiska resursen ChemSec sparar är ett kapital på 100 000 SEK för varje fastanställd 
i syfte att kunna hantera en kontrollerad avveckling av organisationen om det skulle krävas. Detta reservkapi-
tal investeras endast i fonder med minimala risker och rimliga vinster, och som har en tydlig hållbarhetsprofil 
i sina investeringar. 2020 har varit ett ovanligt år pågrund av Covid-19 och det har har lett till att alla medel 
inplanerade för resor, konferenser, möten o dyl ej har använts på det sätt som det var tänkt. Därför har ett 
större överskott uppstått som kommer användas kommande år.

Finansiering

De totala intäkterna uppgick 2020 till 14 925 350 kronor (12 207 879 kronor). Den största bidragsgivaren var 
svenska Regeringen med ett allmänt bidrag. Bidragen från stiftelser är knutna till projekt som organisationen 
driver och rapporteras till givare.

ChemSec har sedan slutet av 2017 90-konto och står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll som granskar 
att ChemSec sköter insamlingar på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till angivet ändamål utan oskä-
liga kostnader. ChemSecs 90-konton är 900-6123 (BG) och 90 06 12-3 (plusgiro). ChemSec har inte påbörjat 
insamling från allmänheten då organisationen under 2020 fick extra bidrag till att arbeta med substitution.



ChemSec blev under 2017 medlem i branschorganisationen Giva Sverige (tidigare FRII) som verkar för etisk 
och professionell insamling och har etiska råd och regler som medlemmar förbundit sig att följa.

FRAMTIDA UTVECKLING

Under 2021 kommer ChemSecs politiska fokus att ligga på EUs kemikaliestrategi och att arbeta för att strate-
gin ska konkretiseras i tydliga och proaktiva aktiviteter som leder till att vår allas hälsa och miljön utsätts för 
färre skadliga kemikalier. Kemikaliestrategin är direkt länkad till cirkulär ekonomi som fortsatt är ett viktigt 
fokus för organisationen även för 2021.

Persistenta kemikalier som PFAS kommer också att vara prioriterat inom både vårt företagsinriktade arbete 
och politiska EU arbete.

Under 2020 lanserades ChemScore vår rankning av världens största kemikalieproducenter och under året 
kommer vi att genomföra samma rankning och dessutom analysera än fler företag.

Under 2021 kommer vi också att arbeta mycket aktivt med framtida finansiering, då pandemin kan komma 
att försvåra den framtida ekonomiska situationen för organsiationen.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	 2001-2012	 1901-1912	 1801-1812	 1701-1712	 1601-1612

Totala intäkter 14 925 12 208 12 275 7 285 6 371

Rörelseresultat 2 208 -535 1 535 173 79

Resultat efter finansiella poster 1 567 -456 1 678 30 162

Eget kapital 3 572 2 005 2 460 783 753

Balansomslutning 8 905 8 054 5 052 3 151 2 400

Soliditet % 40 25 49 25 31

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

 Eget	kapital		 Balanserat	resultat	 Årets	resultat	 Totalt	

Belopp vid årets ingång 782 880 1 677 605  2 460 485 
Resultatdisposition:
Balanseras i ny räkning -455 548   -455 548
Årets resultat   1 567 323 1 567 323

Belopp	vid	årets	utgång	 327 332 1 677 605 1 567 323 3 572 260 

1 miljon SEK är reservkapital om en kontrollerad avveckling av organisationen är nödvändig. Övriga medel är 
bundna till projekt som löper över kalenderåret.
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Resultaträkning 

 Not 2020-01-01	 2019-01-01
	 	 2020-12-31	 2019-12-31

RÖRELSEINTÄKTER,	LAGERFÖRÄNDRING	M.M.	
Anslag och bidrag 2, 3 14 833 760 12 051 262
Övriga intäkter  91 590 156 617

SUMMA	RÖRELSEINTÄKTER,	LAGERFÖRÄNDRINGAR	M.M.	 	 14	925	350	 12	207	879

RÖRELSEKOSTNADER
Projekt- och aktivitetskostnader  -2 614 888 -4 472 549
Övriga kostnader  -1 391 137 -933 247
Personalkostnader 4 -8 711 087 -7 336 916

SUMMA	RÖRELSEKOSTNADER	 	 -12	717	112	 -12	742	712

RÖRELSERESULTAT	 	 2	208	238	 -534	833

FINANSIELLA	POSTER
Resultat från övriga finansiella tillgångar 5 -639 212 75 245
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  0 5 124
Räntekostnader och liknande resultatposter  -1 703 -1 084

SUMMA	FINANSIELLA	POSTER	 	 -640	915	 79	285

RESULTAT	EFTER	FINANSIELLA	POSTER	 	 1	567	323	 -455	548

RESULTAT	FÖRE	SKATT	 	 1	567	323	 -455	548

ÅRETS	RESULTAT	 	 1	567	323	 -455	548

	



 Not 2020-12-31	 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 6 85 800 85 800
Summa finansiella anläggningstillgångar  85 800 85 800

SUMMA	ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	 	 85	800	 85	800

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  77 353 56 811
Övriga fordringar  16 964 -13 916
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  181 168 84 525

SUMMA	KORTFRISTIGA	FORDRINGAR	 	 275	485	 127	420

Kassa	och	bank
Kassa och bank  8 543 925 7 840 451

SUMMA	KASSA	OCH	BANK	 	 8	543	925	 7	840	451

SUMMA	OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	 	 8	819	410	 7	967	871

SUMMA	TILLGÅNGAR	 	 8	905	210	 8	053	671
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Balansräkning 

 Not 2020-12-31	 2019-12-31

EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER

Eget	kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början  2 004 937 2 460 485
Årets resultat  1 567 323 -455 548

EGET	KAPITAL	VID	RÄKENSKAPSÅRETS	SLUT	 	 3	572	260	 2	004	937

Kortfristiga	skulder
Leverantörsskulder  311 254 344 549
Övriga skulder  609 121 631 036
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 4 412 575 5 073 149

SUMMA	KORTFRISTIGA	SKULDER	 	 5	332	950	 6	048	734

SUMMA	EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER	 	 8	905	210	 8	053	671
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NOT 1  ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR 

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Allmänna	upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisining och
koncernredovisning (K3).

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredo-
visning (K3). 2017 var det första året som organisationen upprättar årsredovisning enligt Övergången har gjorts enligt 
BFNAR 2012:1 (K3), vilket innebär byte av redovisningsprinciper. Internationella Kemikaliesekretariatet är en mindre 
 förening och har utnyttjat mindre föreningars möjlighet att inte räkna om jämförelsetalen för 2014–2016 enligt K3s  
principer. Olika redovisningsprinciper har alltså tillämpats för de år som presenteras i årsredovisningen, och det kan därför 
finnas brister i jämförbarheten mellan åren.

Uppgiften i flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen har inte räknats om.

Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på fordringar 
och skulder tillförs verksamhetsresultatet.

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för det erhållna bidraget uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som en skuld till 
dess att villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts.

Övriga intäkter är intäkter som inte är primära för organisationen.

NOT 2  ERHÅLLNA BIDRAG
	 	 2020	 2019
Kemikalieinspektionen 8 000 000 9 000 000
Postkodstiftelsen 0 2 330 000
The John Merck Fund 546 420 889 086
European Environmental Health Initiative 546 775 522 225
Laudes Foundation 807 946 878 120
Marisla Foundation 416 405 482 275
MAVA Foundation 0 1 448 683
Broad Reach Fund 273 210 0
Mistra  300 000 0
Kristian Gerhard Jebsen Foundation 219 394 0
Vinnova  339 613 0
Naturvårdsverket 2 200 000 0
Postkodstiftelsen, från tidigare år ännu ej avslutat projekt 1 330 000 0
Postkodstiftelsen, till nästa år för ännu ej avslutade projekt 0 -1 330 000
The John Merck fund, från tidigare år ännu ej avslutat projekt 264 066 375 788
The John Merck fund, till nästa år för ännu ej avslutade projekt -276 420 -264 066
Laudes Foundation, från tidigare år ännu ej avslutat projekt 804 943 0
Laudes Foundation, till nästa år för ännu ej avslutade projekt  0 -804 943
Marisla Foundation, från tidigare år ännu ej avslutade projekt 182 275 150 350
Marisla Foundation, till nästa år för ännu ej avslutade projekt -197 405 -182 275
MAVA Foundation, från tidigare år ännu ej avslutade projekt 1 448 683 0
MAVA Foundation, till nästa år för ännu ej avslutade projekt 0 -1 448 683
KGJ o Vinnova, till nästa år för ännu ej avslutade projekt -175 079 0
Naturvårdsverket, till nästa år för ännu ej avslutade projekt -2 200 000 0

	 	 14	830	826	 12	046	560

Noter
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NOT 3  ANSLAG
	 	 2020	 2019
Insamlade medel 58 416 4 702

	 	 58	416	 4	702

NOT 4  PERSONAL
	 	 2020	 2019
Löner och andra ersättningar
Styrelse och VD samt motsvarande befattningshavare 678 525 632 158
Övriga anställda  4 708 225 3 744 794

TOTALA	LÖNER	OCH	ANDRA	ERSÄTTNINGAR	 5	386	750	 4	376	952

Sociala kostnader och pensionskostnader
Sociala kostnader 2 304 922 1 922 874
(varav pensionskostnader till styrelse och VD och motsvarande) 125 035 143 257
(varav pensionskostnader till övriga anställda) 696 279 368 734

TOTALA	LÖNER,	ANDRA	ERSÄTTNINGAR,	SOCIALA	KOSTNADER	SAMT	PENSIONER	 7	691	672	 6	299	826

Medelantalet anställda
Män  4,54 3,54
Kvinnor  6,20 5,35

MEDELANTALET	ANSTÄLLDA	 10,74	 8,89

NOT 5  RESULTAT FRÅN ÖVRIGA FINANSIELLA TILLGÅNGAR
	 	 2020	 2019
Valutakursförändringar USD-konto, EUR-konto -693 212 75 245

  -693	212	 75	245

NOT 6  ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
	 	 2020-12-31	 2019-12-31
Deposition Wallenstam (hyra) 85 800 85 800

	 	 85	800	 85	800

NOT 7  UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
	 	 2020-12-31	 2019-12-31
The John Merck fund 276 420 264 066
Marisla Foundation 0 182 275
Laudes Foundation 0 804 943
Postkodstiftelsen 0 1 330 000
MAVA Foundation 0 1 448 683
Kristian Gerhard Jebsen Foundation 10 466 0
Naturvårdsverket 2 200 000 0
Marisla Foundation 197 405 0
Vinnova  164 613 0
Nätverkstan  45 175 46 875
Cabonline  0 1 520
Sonja Haider  119 641 82 896
Seven G  0 8 250
Revisor  50 000 40 000
Funding Vision  22 674 7 987
Eftec  343 199 0
Precio Fishbone  51	413	 14	063
HomeMaid  7	845	 6	875
Semesterlöneskuld 898	107	 793	447
Löner gällande 2019, utbetalda 2020 25 617 41 269

	 	 4	412	575	 5	073	149


