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Förvaltningsberättelse 

Styrelsen för Internationella kemikaliesekretariatet (ChemSec) avger följande årsredovisning för räkenskaps-
året 2021-01-01 – 2021-12-31.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK).

VERKSAMHETEN

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
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 2021 har styrelsen haft 5 protokollförda möten med i genomsnitt 6 styrelsemedlemmar 
närvarande och siffran inom parentes är deras närvaro på dessa möten.

Stefan	Larsson (ordförande) (5) Jordens Vänner (ordinarie)
Cecilia	Hedfors	(vice ordförande) (5) Naturskyddsföreningen (ordinarie)
Christina	Snöbohm (4) WWF 
Malin	Andersson-Stavridis (4)  Fältbiologerna (ordinarie)
David	Gunnarsson (4) Naturskyddsföreningen (suppleant)
Sven-Erik	Sjöstrand (4) Jordens Vänner (suppleant)
Johan	Wirheden (0) WWF (suppleant)

Vid årsstämman valdes Kristian Thore, Baker Tilly SEK AB, till ordinarie revisor, Anna Hedin, Baker Tilly AB, till 
revisorssuppleant och Kåre Olsson, Naturskyddsföreningen, till förtroendemannarevisor.
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Medlemsorganisationerna fungerar som nomineringskommittéer i enlighet med sina egna, interna riktlinjer 
och ansvarar för att föreslå en ordinarie styrelsemedlem samt en suppleant på årstämman.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

KEMIKALIEPOLITIK I EU
Under 2021 har vårt fokus varit den europeiska kemikaliestrategin som EU-kommissionen presenterade 
 hösten 2020. Vi är övertygade om att genomförandet av strategin kommer att ha avgörande betydelse för 
hur kemikalier hanteras inom EU – och globalt – under de kommande två decennierna. Därför har vi under 
året arbetat proaktivt och tidigt kommunicerat våra ståndpunkter med konkret och konstruktiv vägledning i 
 frågor såsom ”nödvändig användning”, ”säker och hållbar design”, samt klassificering och märkning av kemi-
kalier. Flera av frågorna inom kemikaliestrategin kommer det att fattas beslut om under de kommande två 
åren och är därför högaktuella.

Vi har haft möten med flera medlemsländer, bland annat Belgien, Tyskland, Holland och Frankrike, om dessa 
frågor, såväl som möten med miljökommissionären Virginijus Sinkevicius, inre marknadskommissionär Thierry 
Breton och kabinettet till vice ordförande Frans Timmermans, liksom personal på DG ENV, DG Grow och DG 
Research. ChemSec är även medlem i EUkommissionens ”High Level Round Table” för att ge råd om genomför-
andet av kemikaliestrategin.

Under pandemin har vi insett att webbinarier är ett mycket effektivt sätt att nå ut brett till flera aktörer. 
Därför anordnade vi nio direktsända webbinarier under 2021, med mellan 200 och 800 deltagare vid varje 
tillfälle. Vi noterade med stort intresse att deltagarna kom från olika industribranscher, FN-organ, nationella 
myndigheter, samt olika EU-myndigheter och -direktorat.

Webbinarierna handlade bland annat om vår rapport ”What goes around”, som analyserar betydelsen av  
och marknadspotentialen i ogiftiga materialströmmar (se inspelningarna och ladda ner presentationerna av 
webbinarierna 16 mars respektive 30 mars), konceptet ”nödvändig användning”, och kemisk återvinning, med 
utgångspunkt i vårt positionsdokument på samma tema.

Vi höll även ett webbinarium om kemikalier och djurförsök. Flera internationella företag som vi inte haft en 
dialog med tidigare kontaktade oss för att få råd om hur de ska förhålla sig till djurförsök – särskilt efter att 
djurrättsorganisationer pressat dem om att göra uttalanden. Dessa nya kontakter resulterade i ett mycket 
 välbesökt webbinarium, där vi delade med oss av våra råd till företagen.

DIALOGER MED FÖRETAG
Företag vänder sig ofta till oss – särskilt med lite känsligare frågor, då de litar på vår integritet och vet att vi 
hjälper dem, om vi kan. ChemSec har många dialoger med företag för att förstå deras problem och lära oss 
om deras lösningar, men även för att informera om lösningar vi känner till och ge vår insikt i aktuella kemi-
kaliefrågor.

ChemSecs politiska arbete går ofta hand i hand med de företagsdialoger vi för. Vi ser att vi fortsätter fylla en 
viktig funktion som länk mellan näringsliv och lagstiftande politiker. Förra året uppfyllde vi denna funktion 
genom att bland annat anordna möten mellan holländska företrädare för den europeiska PFAS-utredningen 
och flertalet elektronikföretag. Under mötena diskuterade vi problemet med PFAS inom elektronikbranschen 
och fick reda på hur långt företagen kommit med att fasa ut PFAS från sina produkter.

  Sid  4



 Årsredovisning 2021      Internationella Kemikaliesekretariatet 802412-7717      

Vidare är kemisk återvinning en fråga som sysselsätter många konsumentnära företag och gjort att de vänt 
sig till oss. De vill göra rätt för sig och använda återvunnet material, men saknar information om vad kemisk 
återvinning är. Under året gjorde vi därför ett tiotal djupintervjuer med multinationella företag, för att ta reda 
på deras utmaningar. Dessa intervjuer gav oss insikter som kunnat hjälpa företagen att hitta sin ståndpunkt i 
frågan. Vi kommer att publicera en rapport om detta i början av 2022.

ChemSec samordnar en grupp företag från olika branscher som är intresserade av kemikalier och vill utbyta 
erfarenheter med andra företag. Inom gruppen sker öppna dialoger och projektsamarbeten. Vid det årliga 
mötet i oktober var även representanter från DG Grow och DG ENV inbjudna för att diskutera tillgången till 
information.

Under mötet framgick att flertalet företag vill ha mer information och inte är nöjda med den information de 
får om kemikalier, vilket EU-kommissionens tjänstemän inte var medvetna om. Mötet resulterade i att flera av 
företagen gemensamt skrev ett öppet brev till EU-kommissionen om vilken information de vill ha om kemi-
kalierna de köper till sina produkter från kemikalieproducenterna.

HÅLLBAR FINANSIERING
Vi vill även lyfta fram vårt arbete med framtagandet av EU:s taxonomi. ChemSec sitter som ansvarig i under-
gruppen om utsläpp. Vi är mycket nöjda med skrivningen om kemikalier i den första delegerade akten, som 
slår fast att produktion och användande av särskilt farliga kemikalier inte kan ses som hållbara ekonomiska 
aktiviteter.

I början av december lanserade vi den andra iterationen av ChemScore, vår årliga rankning av världens  
största börsnoterade kemikalieproducenter. Det gladde oss att 23 investerare, som totalt förvaltar kapital på 
4,4 biljoner USD, i samband med lanseringen skrev ett gemensamt brev till företagen och informerade att de 
ser produktion av skadliga kemikalier som en nyckelrisk i den sektorn. I media blev lanseringen av ChemScore 
uppmärksammad genom ett hundratal artiklar, inklusive en från globala nyhetsbyrån Reuters.

KOMMUNIKATION
Vi på ChemSec strävar alltid efter att göra det komplexa begripligt och gärna underhållande – inte sällan 
med glimten i ögat. Dessa ambitioner resulterade i en hyllad upplysningskampanj (bland annat en nyhets-
artikel och ett antal filmer) med starkt satiriska undertoner. Kampanjen kretsar kring den fiktiva PR-byrån 
Hoogenboezem-Fisher, vars verksamhet går ut på att tona ner faran med skadliga kemikalier, på uppdrag av 
kemikalieindustrin.

Hoogenboezem-Fisher må vara ett fiktivt företag, men deras argument är i allra högsta grad hämtade ur verk-
ligheten och exempel på fraser som en del företrädare för kemikalieindustrin använder regelbundet i olika 
sammanhang: ”Salt kan också vara dödligt!” eller ”Människor dör i bilolyckor också, men det är ingen som vill 
förbjuda bilar!”

Vi vill öka förståelsen för att skadliga kemikalier är en central knut för att kunna lösa andra miljöproblem, 
bland annat klimatkrisen och cirkulära kretslopp. Politiskt har insikten att miljöfrågorna hänger ihop ökat, 
men det krävs ännu större insikt och förståelse för hur man bör agera som lagstiftare, producent och 
 konsument.
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Det var bland annat därför vi skrev artikeln We need to talk about the connection between chemicals and 
 climate, som blev årets mest lästa. Generellt sett får de artiklar där vi visar de stora sammanhangen och 
blickar in i framtiden flest läsare. The Guardian följde upp artikeln med en intervju med en av ChemSecs 
 medarbetare. Att nå ut till större media är ett av organisationens långtidsmål.

Vårt nyhetsbrev har 10 200 prenumeranter (5 800 år 2020) och Marketplaces nyhetsbrev har 2 200 pre-
numeranter (1 200 år 2020). Den stora ökningen beror delvis på on-line-marknadsföring.

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

PFAS MOVEMENT – FÖRENAR FÖRETAGS RÖSTER 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 industrin att en sådan införs.

Då flera av de företag som vi på ChemSec har kontakt med uttryckte en önskan om att alternativ till PFAS 
utvecklas, så bestämde vi oss för att starta ett initiativ för att samla företag som stöder en begränsning av 
PFAS. PFAS Movement har nu funnits i två år. Vid slutet av 2021 uppgick antalet företag som stöder initiativet 
till 71 stycken, bland dem New Balance, H&M, Kingfisher, Ellos och Intersport.

I början av hösten skedde en EU-konsultation om PFAS. Inför den anordnade vi en frågestund för företagen 
i PFAS Movement, i syfte att uppmuntra deras deltagande. Företagen var mycket engagerade under fråge-
stunden, vilket vi hoppas ledde till att flera svarade på konsultationen.

Som drivande initiativtagare till PFAS Movement lägger vi stort fokus på att hjälpa företag. Under 2021 har vi 
främst gjort detta genom tre webbinarier: PFAS och kosmetik (inspelning och presentation), lära företag hur 
de kan testa om PFAS finns i deras produkter, samt hur de bör kommunicera om PFAS till sina kunder.

Dessutom har vi under hösten har vi startat ett Instagram-konto med fokus att öka medvetenheten om PFAS 
hos företag.

SIN LISTAN – GLOBAL HÅLLBARHETSSTANDARD FÖR KEMIKALIER SEDAN 2008
SIN-listan, etablerad 2008, är ett av våra mest framgångsrika projekt. Listan består av kemikalier som upp-
fyller REACH-lagstiftningens kriterier för särskilt skadliga kemikalier, och som därför med största sannolikhet 
kommer att regleras.

SIN-listan används av många landsting och kommuner i Sverige, och även av miljömärkningar såsom KRAV, 
Bra miljöval och Byggvarubedömningen. Många stora företag, såsom COOP, Axfood, H&M och IKEA, och 
kemikalieproducenter som Nouryon och Perstorp använder listan som vägledning. Internationellt sett har 
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SIN-listan fått mycket stort genomslag. Enligt EUkommissionen är den en av huvuddrivkrafterna bakom all 
innovation inom kemiindustrin i Europa.

Under 2021 ökade antalet besökare på SIN-listan från lite drygt 40 000 till 60 000.

Förra året fokuserade vi på att bygga en ny hemsida åt SIN-listan, där nu även SINimilarity kommer att ingå. 
SINimilarity är ChemSecs verktyg för att undvika olycklig substitution och har utvecklats under året. Genom 
att låta SINimilarity’s 200 000 kemiska ämnen uppgå i SIN-listan – under en ännu bättre sökfunktion – 
 kommer listan att bli än mer intressant för företag. Lanseringen är planerad till april i år.

MARKETPLACE – SKYLTFÖNSTRET FÖR SÄKRARE KEMIKALIEALTERNATIV
Marketplace listar säkra alternativ till skadliga kemikalier, och riktar sig till företag som vill göra sina produkter 
säkrare. Verktyget lanserades 2017 och är en annonsplattform där kemikalieproducenter kan marknadsföra 
kemikalier utan SVHC-kriterier.

Tanken är att på ett enkelt sätt förmedla kontakter mellan potentiella köpare och leverantörer, i syfte att öka 
efterfrågan på säkra kemikalier. Marketplace erbjuder svenska företag, som ofta ligger långt fram i utveck-
lingen av säkrare alternativ, tillgång till en global marknadsplattform, vilket ytterligare stärker deras kon-
kurrenskraft.

Under 2021 var PFAS Movement ett stort fokus för ChemSec, och vi valde att lägga mindre resurser på 
Marketplace. Trots begränsat arbete med projektet under året lyckades vi öka trafiken till webbplatsen: 
Antalet sidvisningar ökade från 28 000 år 2020 till 45 000 under 2021, och antalet direktkontakter mellan 
företag på sidan ökade från 550 till 600.

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
• 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
• ZDHC MRSL-committee

COVID-19 PANDEMINS PÅVERKAN PÅ ORGANISATIONEN
Som för så många andra har de två senaste åren varit ovanliga på grund av Covid-19-pandemin. Under båda 
åren har vi upplevt det som att beslutsfattare och tjänstemän varit mer tillgängliga för möten.

År 2020 var det svårare att få kontakt med ett flertal företag, som inte hade möjlighet att prioritera miljöfrågor 
under pandemin. Under 2021 upplevde vi dock att deras intresse och möjlighet att prata om miljöfrågor var 
återställd.

De webbinarier vi anordnade under året visade sig vara ett mycket effektivt sätt att nå ut och få kontakt med 
flera aktörer. Vi anordnade därför ett flertal kortare – och mycket välplanerade – webbinarier.

 Sid  7



 Årsredovisning 2021      Internationella Kemikaliesekretariatet 802412-7717          Sid  8

Det överskott som uppstod under 2020 på grund av inställda resor, konferenser, möten och liknande har inte 
varit möjligt för verksamheten att omsätta till fullo under detta andra pandemiår.

KANSLIETS UTVECKLING
Under året har personalstyrkan utvidgats med en visstidsanställning. Vid årets slut så fanns det 10 fast-
anställda, en visstidsanställd och en långtidskonsult som arbetar från Tyskland. Covid 19-pandemin har haft 
som följd att alla har arbetat hemifrån under större delen av året. Vi har därför aktivt arbetat med att på olika 
sätt hålla kontakt och underlätta samarbete trots avsaknaden av fysiska möten. Tyvärr har det varit svårt att 
genomföra kompetensutveckling under året pga Covid-pandemin likaså grupputvecklande aktiviteter, men 
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 
40% 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 13 707 538 kronor (14 925 350 kronor), verksamhetsresultatet 
är -1 567 323 kronor (2 208 238 kronor) och nettoresultatet -945 220 kronor (1 567 323 kronor). Intäkter som 
kommer in under ett år och inte kan förbrukas samma år balanseras i det egna kapitalet.

Balansomslutningen är 14 059 573 kronor (8 905 210 kronor) och av denna är ca 19 procent eget kapital  
(ca 40 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 reservkapital 
investeras endast i fonder med minimala risker och rimliga vinster, och som har en tydlig hållbarhetsprofil i 
sina investeringar.

2021 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 2021 till 13 707 538 kronor (14 925 350 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.
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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 oskäliga 
kostnader. ChemSecs 90-konton är 900–6123 (BG) och 90 06 12-3 (plusgiro).

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

FRAMTIDA UTVECKLING
ChemSec viktigaste prioritet för 2022 är EUs kemikaliestrategi. Vi är övertygade om att genomförandet av 
strategin kommer att ha avgörande betydelse för hur kemikalier hanteras inom EU – och globalt – under de 
kommande två decennierna.

Under 2022 ska flertalet viktiga politiska frågor såsom klassificering och märkning av nya kemikaliegrupper, 
säker & hållbar från design avgöras under kemikaliestrategins paraply. Länkat till kemikaliestrategin sker även 
en översyn av REACH, under vilken mycket viktiga frågor såsom utformandet av processer för framtida till-
stånd och begränsningar kommer att omfattas.

En del av kemikaliestrategin är en framtida begränsning av PFAS. ChemSec har arbetat med PFAS under 
flera års tid och kommer även under 2022 arbeta både politiskt och tillsammans med företag för att få PFAS 
ut fasat. PFAS är organisationens andra prioritet för året och vårt arbete kommer att breddas till att omfatta 
persistenta ämnen, då vi även deltar i ett Horizont 2020-projekt om persistenta ämnen.

Organisationens tredje prioritet är våra verktyg som bidrar till att skynda på omställningen från skadliga 
kemikalier till giftfria kemikalier.

Vi kommer att vidareutveckla ChemScore, vår global hållbarhetsranking av världens 50 största kemikaliepro-
ducenter. ChemScore syftar till hjälpa investerare att förstå hur hållbara investeringar kan genomföras och 
genom sina enorma kapitaltillgångar, tvingar kemikalieindustrin i en mer hållbar riktning.

Vidare kommer vi att lansera en ny hemsida för SIN-lista, där det kommer finnas förbättrade sökfunktioner 
med välunderbyggda uppskattningar av skadliga egenskaper för flera hundratusen kemikalier.

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

	 2021	 2020	 2019	 2018	 2017

Totala intäkter 13 708 14 925 12 208 12 275 7 285

Rörelseresultat 1 467 3 572 2 005 2 460 783

Resultat efter finansiella poster -945 1 567 -456 1 678 30

Eget kapital 2 627 3 572 2 005 2 460 783

Balansomslutning 14 060 8 905 8 054 5 052 3 151

Soliditet % 19 40 25 49 25

   Sid  9
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
 Not	 Eget	kapital		 Årets	resultat	 Totalt

Belopp vid årets ingång  2 004 937 1 567 323 3 572 260
Resultatdisposition enl. beslut av årsstämma  1 567 323 -1 567 323 0

Årets	resultat	 	 0	 -945	220	 -945	220
Resultatdisposition	enl.	beslut	av	årsstämma	 	 3	572	260	 -945	220	 2	627	040

RESULTATDISPOSITION
Balanserat resultat  3 572 260
Årets resultat  -945 220
Totalt	 	 2	627	040

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras	i	ny	räkning	 	 2	627	040
Totalt	 	 2	627	040

Kommentar till dispositioner
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 2021-01-01	 2020-01-01
	 	 2021-12-31	 2020-12-31

RÖRELSENS	INTÄKTER,	M.M.	
Anslag och bidrag 3,	4 13 657 433 14 833 760
Övriga intäkter  50 105 91 590

SUMMA	RÖRELSENS	INTÄKTER	M.M.	 	 13	707	538	 14	925	350

RÖRELSENS	KOSTNADER
Projekt- och aktivitetskostnader  -3 737 851 -2 614 888
Övriga kostnader  -1 717 125 -1 391 137
Personalkostnader 2 -9 697 004 -8 711 087

SUMMA	RÖRELSENS	KOSTNADER	 	 -15	151	980	 -12	717	112

RÖRELSERESULTAT	 	 -1	444	442	 2	208	238

RESULTAT	FRÅN	FINANSIELLA	POSTER
Resultat från övriga finansiella tillgångar 5 522 979 -639 212
Räntekostnader och liknande kostnader  -23 758 -1 703

SUMMA	RESULTAT	FRÅN	FINANSIELLA	POSTER	 	 499	222	 -640	915

RESULTAT	EFTER	FINANSIELLA	POSTER	 	 -945	220	 1	567	323

RESULTAT	FÖRE	SKATT	 	 -945	220	 1	567	323

ÅRETS	RESULTAT	 	 -945	220	 1	567	323

	

     Sid  11
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 Not 2021-12-31	 2020-12-31

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  0 77 353
Övriga fordringar  84 428 16 964
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  107 899 181 168

SUMMA	KORTFRISTIGA	FORDRINGAR	 	 192	327	 275	485

Kassa	och	bank
Kassa och bank  13 781 446 8 543 925

SUMMA	KASSA	OCH	BANK	 	 13	781	446	 8	543	925

SUMMA	OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	 	 13	973	773	 8	819	410

SUMMA	TILLGÅNGAR	 	 14	059	573	 8	905	210

    Sid  12

Balansräkning 

EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER

Eget	kapital
Fritt	eget	kapital
Balanserat resultat  3 572 260 2 004 937
Årets resultat  -945 220 1 567 323

SUMMA	FRITT	EGET	KAPITAL	 	 2	627	040	 3	572	260

SUMMA	EGET	KAPITAL	 	 2	627	040	 3	572	260

Kortfristiga	skulder
Leverantörsskulder  1 048 683 311 254
Övriga skulder  882 990 609 121
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 9 500 860 4 412 575

SUMMA	KORTFRISTIGA	SKULDER	 	 11	432	533	 5	332	950

SUMMA	EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER	 	 14	059	573	 8	905	210
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NOT	1  REDOVISNINGSPRINCIPER 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisining och koncern-
redovisning (K3). 2017 var det första året som organisationen upprättar årsredovisning enligt BFNAR 2012:1 (K3), vilket 
innebär byte av redovisningsprinciper.

Fordringar
Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga	tillgångar,	avsättningar	och	skulder
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.

Intäktsredovisning
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  MEDELANTAL ANSTÄLLDA
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

  2021-12-31	 2020-12-31
Medelantalet anställda 11 11
Varav kvinnor  7 6
Varav män  4 5

NOT	3  ERHÅLLNA BIDRAG
	 	 2021-12-31	 2020-12-31
Kemikalieinspektionen 8 000 000 8 000 000
The John Merck Fund 257 910 546 420
European Environmental Health Initiative 0 546 775
C&A Foundation  0 807 946

Marisla Foundation 458 270 416 405
Mava Foundation 2 896 185 0
Tides  0 273 210
Mistra  743 500 300 000

Zero Waste Europé 164 091 219 394
Vinnova  643 935 339 613
Naturvårdsverket 2 580 000 2 200 000
Norges Geotekniske Inst 3 483 054 0

The John Merck fund, från tidigare år ännu ej avslutat projekt 276 420 264 066
The John Merck fund, till nästa år för ännu ej avslutade projekt -174 500 -276 420
Marisla Foundation, från tidigare år ännu ej avslutade projekt 197 405 182 275
Marisla Foundation, till nästa år för ännu ej avslutade projekt -229 135 -197 405

MAVA Foundation, från tidigare år ännu ej avslutade projekt 0 1 448 683
MAVA Foundation, till nästa år för ännu ej avslutade projekt -1 508 261  0
Mistra, till nästa år för ännu ej avslutade projekt -85 000  0
Zero Waste Europé, till nästa år för ännu ej avslutade projekt 0 -10 466

Noter
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Vinnova, från tidigare år för ännu ej avslutade projekt 164 613 0
Vinnova, till nästa år för ännu ej avslutade projekt -100 000 -164 613
Naturvårdsverket, från tidigare år för ännu ej avslutade projekt 2 200 000 0
Naturvårdsverket, till nästa år för ännu ej avslutade projekt -2 830 000 2 200 000

Postkodstiftelsen, från tidigare år ännu ej avslutat projekt 0 1 330 000
C&A Foundation, från tidigare år ännu ej avslutat projekt 0 804 943
Norges Geotekniske Inst, till nästa år för ännu ej avslutade projekt  -3 483 054 0

Summa	 	 13	655	433	 14	830	826

NOT	4  ANSLAG
	 	 2021-12-31	 2020-12-31
Insamlade medel 10 057 58 416

Summa	 	 10	057	 58	416

NOT	5  RESULTAT FRÅN ÖVRIGA FINANSIELLA TILLGÅNGAR
	 	 2021-12-31	 2020-12-31
Valutakursförändringar USD-konto, EUR-konto 522 979 -693 212

  522	979	 -693	212

NOT	6  ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
	 	 2021-12-31	 2020-12-31
Deposition Wallenstam (hyra) 85 800 85 800

	 	 85	800	 85	800

NOT	7  UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
	 	 2021-12-31	 2020-12-31
The John Merck fund 174 500 276 420
Marisla Foundation 229 135 0
Mava Foundation 1 508 261 0
Kristian Gerhard Jebsen Foundation 0 10 466

Naturvårdsverket 2 830 000 2 200 000
Vinnova  100 000 164 613
Mistra  85 000 0
Norges Geotekniske Inst 3 483 054 0

Nätverkstan  52 331 45 175
Sonja Haider  60 739 119 641
Seven G  1 375 0
HomeMaid  10 235 7 845

Din Deli  4 925 0
Medchem Consultant 40	250 0
Funding Vision  0 22 674
Eftec  0 343 199

Precio Fishbone  0	 51	413
Revisor  58	907	 50	000
Semesterlöneskuld 862	148	 898	107
Löner gällande 2019, utbetalda 2020 0 41 269

Summa	 	 9	500	860	 4	412	575


