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Förvaltn ingsberattelse
Greenpeace Nordens styrelse och generalsekreterare presenterar hat följande
ársredovisning. Samtliga siffror avser tusental krcnor (tkr) cm inte annat anges.

GLOBAL MILJÔORGANISATON
Greenpeace, med koordinerande huvudkontor i Amsterdam, bestár av 27 oberoende
nationella och regionala kontor i 55 lander runt cm i Europa, Nord- och Sydamenka,
Afrika, Asien och Stillahavsomrádet.

Greenpeace huvudkontor är en nederlãndsk stiftelse, Stichting Greenpeace Council
(SGC), I dagligt tal kallat Greenpeace International, scm ager rättigheterna till namnet
Greenpeace. De nationella och regionala kontoren har ett licensavtal med SGC dat
relationen regleras.

Greenpeace startades 1971 av en grupp kanadensiska aktivister scm bar pa en vision
cm en grön och fredlig planet. De gay sig av fran Vancouver, Canada for att stoppa
amerikanska karnvapentester utanfOr Amchitka, Alaska. Försöket att stoppa
karnprovsprängningen kännetecknar en av Greenpeace arbetsmetoder, nämligen aft
gá fran ord till handling och fredligt konfrontera miljoproblemen pa plats. Greenpeace
akti visten bar viffnesbOrd cm allvaret I situationen genom att själv försöka stoppa
miljolorstöringen. Viktiga principer i vãrt handlande at de cm icke-vãld, ansvarstagande
och Oppenhet.

Aktivisterna kom att kalla sig Greenpeace, grOn fred, och fortfarande idag har
organisationen mälet aft skydda jordens kapacitet aft nära och husera liv i all dess
mãngfald.

Greenpeace tar aidrig emot pengar fran foretag eller regeringar i nãgcn del av världen.
Greenpeace är helt beroende av privatpersoners stOd. Det ger oss frihet att saga vad
vi tycker cch handla utifrän vad situaticnen kräver. Vi har inga permanenta vänner eller
fiender. Det at inte ord scm räknas utan handlingar.

Greenpeace organisation at strukturerad fOr aft reflektera várt mãl aft arbeta scm en
sann global miljOorganisation. Vi anser att miljäprcblem och dess läsningar ãr
granslOsa. Varje kontor betalar en andel av sin inkomst till den globala organisationen
fOr att finansiera miljOarbete där det behOvs scm mest.

Greenpeace globala strategi beslutas i samrãd med representanterfrãn de naticnella
och regionala kontoren.

GREENPEACE NORDEN
Greenpeace Norden at en del av den globala organisationen. Vi at en ideell forening
med kontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn och Oslo. Organisationen har sitt
sate I Stockhclm.

Greenpeace startade i Ncrden pa tidigt 80-tal. Sedan 1999 arbetar de ncrdiska
kontcren tilisammans, med gemensam fOrvaltning och styrning.

Greenpeace stadgar styr hur crganisaticnen skall fOrvaltas. Styrelsen väljs av ársmötet
och hat ansvar fOr organisationens verksamhet. Greenpeace Norden hat 20 röstande
medlemmar scm at Greenpeace Ncrdens kontrollerande organ. Pa arsmotet fattar de
rOstande medlemmarna beslut rörande bokslut och ansvarsfrihet fOr styrelsen. Det
dagliga arbetet sköts pa de fyra kontoren av anställda, med stOd av frivilliga, under
ledning av general-sekreteraren
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CoviUl 9
Aven 2021 var starkt páverkat av pandemin. Under vâren bärjades vaccineringsprogrammen rulla
Ut och arbetet ätergick nästan till det normala under nágra mánader tills nya varianter av viruset
och hoga smittotal gjorde att restriktioner áterinfördes.

De nordiska ländernas regeringar har infört restriktiktioner utifrän smittspridningen i sitt land. Vi
har naturligtvis följt respektive nordisk regerings guidelines och restriktioner och I mánga fall varit
ändá mer försiktiga an vad som krävts. Vãra medarbetarna hat tortsatt all till övervagande del
arbeta hemifrán. Mánga hat upptäkt tördelarna med detta.

Trots utmaningarna som pandemin skapat hat vi genom att anpassa várt arbete kunnat fortsätta
skydda miljön utan avbrott.

FRAMJANDET AV ANDAMALET
Greenpeace ändamãl är att skapa en planet i fred och ekologisk balans. Det största
hotet mot var värld är den manskliga pãverkan pa klimatet och förlusten av biologisk
mángfald. Friska ekosystem, med insekter, fáglar, däggdjur och vaxtlighet at väsentligt
for all kunna upprätthàlla global matproduktion och kolinlagring.

Alla vãra aktiviteter är for att fã den globala uppvärmningen att stanna av och for att
var planet ska kunna husera liv även i framtiden. Klimatforandtingarna sker i en enorm
hastighet vilket got att det behövs all mànga människor samarbetar och agerar fOr all
lösa krisen..Som en del av en global miljörOrlse samarbetar vi med studenter,
bönder,fackförbund, influencersinfluencers och andra miljOorganisationer. Vi vill
möjliggOra att alla ska kunna engagera sig i kampen for en grOn och fredlig framtid.
Vart mál är att tOrändra várt synsätt och beteende till naturen fOr att skapa en grOn och
hàllbar planet. Vi avslOjar grundorsakerna till den globala uppvarmningen och förlusten
av biologisk mãngfald och foresprákar radikala systemfOrändringat.

Greenpeace Norden hat tilisam mans med Greenpeace England lett den globala
Protect the Oceans kampanjen sedan 2017. Kampanjen hat málet att säkta ett starkt
globalt havsfordrag där átminstone 30% av världens hay är skyddade innan 2030.

Trots att pandemin inneburit att de internationella mötena skjutits upp har ungefar 50
landers regeringar officielt förbundit sig att atbeta for att minst 30% av jordens hay ska
skyddas. Mánga lander hat ocksã officielt sagt att ett ambitiöst havsfördrag är den räffa
vägen att gä for all skydda världens hay.

Under 2021 tog Arctis Sunrise med ett internationellt team av forskare till Saya del
Malha, en undervattensplatá stot som Belgien, mitt i lndiska Oceanen mellan Mauritius
och Seychellerna. Saya del Malha är kant for sina sjogräsängar och är en av havens
absolut stärsta koldioxidsänkor. Forskarna kartlade och undersökte
undervattensângarna och kunde konstatera all de födde den utrotningshotade
spermacetivalen men även andra valar, deifinet och sjOfáglar. Forskarna tog
vattenprover for DNA analyser och tog bilder pa hur sjOgräset växer pa banken.Data
och resultat har delats med bade omkringliggande lander och andra internationella
forskare.

Vãra skogar at en av vára viktigaste allierade i kampen mot klimatforandringarna.
Vii Norden hat en enorm potential — och ett ansvar — att bidta till Europas mál att bli
koldioxidneutralt till 2050. Decennier av intensivt skogsbruk hat förvandlat de fiesta av
vára skogar till plantager som inte hjalper den biologiska mángfalden eller klarar av att
stà emot fOrändringarna i klimatet.
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Styrelsen möts minst tre gánger per ár for att fatta beslut cm budget och for att
kontrollera att verksamheten föIjer givna ramar, finansiella som ändamãlsenhiga.
Styrelsemötena ambulerar mellan de städer där vi har kontor.

Styrelse och röstande mediemmar arbetar utan ekonomisk ersattning I flagon form.
Foreningen betalar fOr resor till, och uppehälle under, styrelse- och ársmOten..

I Sverige har Greenpeace Norden tre 90-konton och kontrolieras av Svensk
I nsamlingskontroil. I Ovriga nordiska lander kontrolleras insamlingsverksamheten av
respektive lands motsvarigheter till Giva och/eller Svensk insamlingskontroll.

Greenpeace Norden är medlem i Frivillig Organisationernas lnsamlingsrád (Giva) och
tillampar Givas kvalitetskod. Sedan 2014 lämnar vi enligt Givas regler varje ár en
Effektrapport.

Anställda
Greenpeace Norden i Sverige är medlem I arbetsgivarorganisationen Fremia, tidigare
kallat IDEA, och hat ett kollektivavtai med Unionen. Vára anstálida i övriga lander hat
valt representanter till várt personalrãd. Greenpeace Norden försOker ge vära anställda
i de fyra länderna sã likartade anställningsvillkor som lagar och forordningar tilláter.

Hal Ibarhet
Greenpeace at en miljOorganisation vilket gOt att vi alitid arbetat med att minska
organisationens eget fotavtryck. Det kan tyckas självklart att Greenpeace serverar
organiskt och rättvist odlat kaffe, te och ftukt och hat oblekt kopieringspapper gjort pa
tetutpappet, men när vi bOrjade med det var det inte iika självkiart.

De största utsIáppen fran var verksamhet kommer fran vail resande meilan
Greenpeace olika kontor och till de platser dat vi arbetar. 2019 infOrdes an striktare
regler fOr vart resande, med màlet att minska resandet yfferligare, framfOr alit
fiygandet. Den globala Greenpeace organisationen investerade for tvä ar sedan i ett
bättre videokonterenssystem an det vi använde tidigare. Det systemet ersätter de
fiesta fysiska möten. Deffa hat kommit väl till pass under pandemin.

Bade uppvatningssystem och mOjlighet att välja hãllbart producerad el hat varit en
viktiga faktorer nat vi bytt kontor I vára nordiska stader. Under 2020 hat den byggnad
Stockholmskontoret ligger i ändrat uppvatmningssystem, fran fjärrvärme till bergvãrme.
Vára levetantOrer av molntjänster använder själva hállbart producerad el

KOttproduktion slapper ut mycket vaxthusgaser och betesmarken skulle kunna föda fler
människor om den användes for odling istäliet. Av miljOskäl tillhandahállet Greenpeace
i Norden bara vegansk, ekologisk, närodlad mat vid sina sammankomster.

Förvaltning 2021
Styrelsen i Greenpeace Norden hat under 2021 bestatt av sex ledamOtet, Agneta
Rythén Martin (Sverige), Andrea Cederquist (Tyskiand), Dan Hindsgaul (Danmark),
Ingrid Skjoldvr (Norge), Per Rosander (Sverige) och Veikko Eranti (Finland).
OrdfOrande hat varit Agneta Rythén Martin. Dan Hindsgaui fOreträder Greenpeace
Norden vid Greenpeace Internationals ärsmOte. Under aret har styrelsen haft fyra
mOten, varav huvuddelen varit digitala p.g.a. pandemin.

Greenpeace Nordens gene ralsekreterare at Mads Flarup Christensen. Mads hat vari
generalsekreterare sedan september 2008.
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I Finland har myndigheterna motsatt sig att kartlägga skyddsvärda skogar.
Greenpeace har därtör trätt in och med hjälp av frivillga kartlagt de sista skyddsvarda
skogarna for att sedan förhandla med myndigheterna om skogarnas bevarande.

I Sverige hat Greenpeace fokuserat pa det statsagda skogsbolaget Sveaskog och
dess aktiviteter I Lappland. Vi har krävt att Sveaskog ska sluta kallhugga samernas
betesmarker tills Sveaskog áterupptagit diskussionerna med samerna.

Gteenpeace har under mánga at ifrãgasaff att man använder skogsräva I biobränslen,
vare sig det at palmoija eller tallolja. Det är en faisk losning pa klimatkrisen. Vail
budskap at att skogsrávara mäste användas till hállbara produkter, inte engängsartiklar
eller fordonsbränsle.

I Danmark, scm hat den största kottproduktionen per capita i världen.sá star
matproducenter for de stOrsta klimatstörande utslappeen. Greenpeace har arbetat for
att halvera uppfodningen av kOttdjur under nágra at flu.

En stot matproducent i Danmark lanserade en stot reklamkampanj for vad de kallade
“klimat kontrolleat” kött. GrOntvättande kampanjer for miljöstörande produkter som kött
eller biobränslen riskerar att förvirra konsumenterna och darigenom försena eller
förhindra den nOdvandga forändringen mot met hällbara alternativ. Forskningen är
otvetydig, kOtt är inte en klimatvänlig produkt. Vi mäste reducera kottproduktionen
kraftigt de kommande àren for att undvika en klimatkatastrof och for att stoppa aft
tropiska regnskogar skövlas for odlingar av boskapsfOda.

Greenpeace angav det falskflaggade köttet till Dan marks kosumentverk och vára
samtal med matvarukedjor ledde till att den ena efter den andra slutade sälja köttet.

Ett tredje exempel pa “grOntvàttning” är mom finanssektorn där banker och fonder
hävdar att deras fonder at “gröna”. Greenpeace Norden leder sedan flera àr en global
kampanj for aft exponera och kontrontera banker, pensionsfonder och andra
institutionella placerare for deras lángsiktiga innehav i tossila bransleforetag, trots att
de pratar om hallbara placeringar. Greenpeace hat lyckades fa upp ämnet pa agendan
och konfrontetade branschen, vilket lett till Okat medvetenhet hos mànga.

RESULTAT OCH STALLNING
Greenpeace Norden är ekonomiskt stabilt. Den hOga andelen av gávor via autogiro,
94%, mojliggor làngsiktigt planerande.

Arets resultat pa 94tkr är hOgre an budgeterat.

Investeringspolicy
Greenpeace har sin kassa pa ràntebàrande bankkonto och spekulerar därmed inte
med donerade medel. Innehavet av minsta mojliga antal aktier i ett fatal bolag hat
tillkommit av kampanjskäl och gOr att Greenpeace far tillttäde till ársstämmor och
annan information. Vãrdet av dessa aktier uppgár till ett tusen kronor. Vidare äger
Greenpeace 12 andelar i Middelgrundens vindkooperativ sedan kooperativets bildande
2001. FOr mer information se not 12.

Givare
Eftersom Greenpeace är helt beroende av privatpersoners stöd är antalet personer
som get oss fiansiellt stOd vitalt fOr att vi ska kunna ufföra vail arbete. I de nordiska
länderna ãr det 140 868 personer som stödjer Greenpeace finansiellt. Vi är oandligt
tacksamma for alla bidrag som finansierar arbetet fOr att bevara var planet for framtida
generationer.

f.11
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Antal givare i Norden

2021-12-37 2020-1 2-31 201 9-1 2-31 201 8-1 2-31 2017-12-31
Srige 83 982 -5,3 % 88 652 -3,0 % 91 404 -2,2 ¾ 93 455 4,5 % 97 890 -2,3 %
Danmark 20 030 -6,7 % 21 477 -2,4 % 21 996 -5,4 % 23 243 -3,1 % 23 996 -4,1 %
Norge 17395 -4,4% 78187 4,6% 77390 6,0% 16400 0,3% 76 349 -6,9°k
Finland 19461 1,9 % 19 104 -3,1 % 19 707 6,4 ¾ 18 521 0,1 % 18 508 -5,3%

Total 140 868’4,4%’ 147420’-2,0%’ 150497’-0,7%’ 157 619’3,3%’ 156

Definitionen av en givare är en person som get minst eff bidrag mom loppet av 12 mãnader.

Intäkter
Inkomsterna har ökat med 5,9% till 227 325 tkr att järmföra med 214 67ltkr 2020.
Greenpeace Norden har fail bid rag uppgãende till 4 888tkr (2 825tkr) fran var moder
organisation Greenpeace International och 6 O35tkr (3 251) I bidrag fran andra
Greenpeace kontor bland .annat till kampanjarbete for att investeringar i fossila
energikallor ska skiftas over till investeringar fornybara energikailor.

Greenpeace Norden hat tre “90-konton” pa vilka intäkterna varit 132 223tkt, det viii
saga att samtiiga inkomster i Sverige kommer in via 90-konto.

Jamftg Jämtfg Jamffg Jamffg
2021 ãr 2020 at 2019 at 2018 âr 2017

lntäkter 227 325 5,9% 214 671 -5,9% 228 232 2,6% 222 482 5,5% 270 940
Gàvor 206698 0,7% 205262 0,0% 205331 2,7% 200021 1,3% 797436

Varavarv 7930 -56,5% 4438 100,1% 2218 5,3% 2106 -40,4% 3536
Varavgáva PostkodLotteñet 18 000 0,0% 18000 5,9% 17000 -15,0% 20000 0,0% 20000

Bidrag 20627 119,2% 9409 -58,9% 22901 2,0% 22461 66,3% 13504
Varav.

PostkodLotteriet special projek 4 371 172,3% 1 605 -83,3% 9 605 12,5% 8 536 140,3% 3 552
Verksamhetskostnader -227 604 4,8% -217 273 -1,8% -221 129 1,1% -218 787 1 1,7% -195 955
Resultat 94 103,1% -3 028 -142,7% 7088 103,4% 3 485 -263,2% -2 136
Likvida Medel 40 025 1,4% 39461

r
-13,2% 45 457’ -6,8% 48 751’ -32,5% 72 214

Balansomslutning 65470 -1,9% 66750 4,3% 64002 -2,2% 65474 -22,9% 84825

Svenska Postkodlotteriet
Postkodlotteriets vision at att världen behOver starka civilsamhäiien. Sedan starten
2005 hat Postkodiofferiet genererat met an 12,4 miIjarder kronor till ideella
organisationer. Greenpeace Norden blev fotmánstagare 2008, och hat fram till och
med verksamhetsãret 2021 mottagit 219 098 tkr, specialprojekten oräknat.

For närvarande finansierar Svenska PostkodLotteriet ett fyraárigt projekt där
Greenpeace tillsammans med Fryshuset Oppnar upp lokaler och tillhandahãlier
verktyg for att unga mãnniskor ska kunna arbeta mot klimatforändringar. Greenpeace
leder via sina lokalkontor detta arbete I Ungern och At rika, medan Fryshuset leder
atbetet I Sverige och Armenien.

Arets resultat
Arets resultat at 94tkr.
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DISPOSITION AV RESULTATET

Styrelsen föreslàr aft resultatet disponeras enligt följande:

Eget kapital vid ârets början 25 310 062 kr

Arets resultat 93 637 kr

Att balansera i fly räkning 25 403 693 kr

Resultaträkning

Not 2027 2020

Gäor 206 698 205 262
Bidrag 20 627 9 409

Verksamhetensintäkter 3 227325 274677

Andamálskostnader -171 158 -161 719
Insamlingskostnader -52 306 -50 939
Administratha kostnader -4 140 -4 555

Verksamhetenskostnader 5,67,E -227604 -217213

Verksamhetens resultat -279 -2 542

Rãnteintãkter och Iiknande resultatposter 9 387 45
Rãntekostnader och Iiknande resultatposter 10 -14 -532
Resultat efter finansiella poster 94 -3 028

Skatt pa árets resultat 11 0 0

Resultat 94 -3028
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Balansräkning

TILLGANGAR Not 2027-12-31 2020-12-37
Antäggningstillgángar

Immateriella anlãggningstillgángar 12
AktieraUe kostnader databaser 15 199 13 950

15199 13950
Materiella anlaggningstillgangar 13

Inntarier 1 345 1 493
Aktiitetsutrustning 559 928
FOrbättringsutgifter pa annans fastighet 443 476

2346 2896
Finansiella anläggningstillgangar

Aktier och andelar 14 49 49
Hyresdepositioner 1 891 1 862

1940 1911

Summa Anläggningstillgângar 19 486 18 758

Omsättningstillgàngar
Kortfristiga fordringar

Oiriga fordringar 214 350
Skattefordringar 507 507
Förutbetalda kostnader och
upplupna intãkter 15 5239 7673

5960 8531

Kassa och bank 40 025 39 461

Summa OmsättningstiIIgngar 45 985 47 992

Summa Tillgángar 65 470 66 750
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Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2021-12-31 2020-72-31

Eget kapital
Balanserat kapital 25 310 28 338
Arets resultat 94 -3 028

Summa eget kapital 25 403 25 310

Ovriga avsättningar
Asattningar for juridiska Nster 16 50 0

Kortfristiga skulder
LeerantörsskuIder 2 202 2 437
Skulder Greenpeace kontor 17 13 940 14572
Origa kortfristiga skulder 18 5 628 6 609
Upplupna kostnader och förut
betalda intãkter 19 18247 17 822

Summa kortfristiga skulder 40 017 41 440

Summa eget kapital och skulder 65 470 66 750

Förändring eget kapital
Balanserat Totalt eget
kapital kapital

Ingãendebalans 25310 25310
Arets resultat 94
Utgãende balans 25 403
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Kassatlödesanalys
indirekt metod

2021-01-01 2020-01-01
2027-12-37 2020-7 2-37

Läpande erksamhet
Resultat efter finansiella poster 94 -3 028

Justering for poster som inte ingár I kassaflödet
Askrkningar 3 243 2 351
lnkomstskatt 0 0

Kassaflöde fran den löpande rksamheten fore förändringar 3 337 -677
av rörelsekapitalet

Kassaflöde fran forandringar i rorelsekapital
Okning/minskning av kortfristiga fordringar 2 571 -3 813
Okning/Minskning av kortftistiga skulder -1 423 5 776
Okning/minskning öiiga asattningar 50 0

Kassaflöde fran lopande erksamhet 4 535 1 286

lnsteringsrksamhet
Okning av immateriella tillgängar -2 987 -6 079
Okning/Minskning av anläggningstillgángar -955 -1 234
Okning/Minskning avfinansiella tillgângar -29 31

Kassaflöde fran insteringsrksamhet -3 971 -7 282

Arets kassaflöde 563 -5 996

Likvida medel árets början 39 461 45 457

Likida model ärets slut 40 025 39 461

I likda medel ingár kassa, bank och oviiga kortfristiga placeringar
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Not 1 REDOVISNINGS- OCH VARDERINGSPRINCIPER
Arsredovisningen hat upprattats i enhighet med ãrsredovisningslagen och Bokforings
nämndens allmänna rãd 2012:1 (K3) och Giva:s styrande riktlinjer for arstedovisning.

Resultatrakningen

Intäkter
Föreningens följer Giva:s definition av gávor och bidrag. Intäkter redovisas till det
verkilga vätdet av vad som erhãllits ellet kommet aff erhállas. lntäkter intäktsföts den
period gávan överlämnats pa ett sakräffsligt bindande sätt. Sedan 2008 är Greenpeace
ocksá formänstagate i Svenska Postkodlofferiet.

Erhállet projektbidrag som är förenat med villkor om áterbetalningsskyldighet skuldförs.
lntäktsredovisning av sädant bidrag sker i takt med aff kostnadet upparbetas i det
specifika projektet.

Kostnader
Kostnaderna avser kostnader uppkomna och tillhörande perioden.

Kiassificering av kostnader
Andamâlskostnaderna inkluderar kostnader for kampanjetna, inklusive loner for
kampanjpersonal, drift och underháll av aktionsavdelningen samt Ovriga kostnader
direkt relaterade till ändamãlet definierat av Greenpeace Norden. Andamálskostnader
inkluderar även bidrag till Greenpeace International.

lnsamlingskostnader inkluderat loner till personal, kostnader for tekrytering av nya
givate och Ovriga kostnader for att samla in medel till miljOarbetet.

Kostnader for administration avser kostnader for lOner och administration av
otganisationen, sásom fOrvaltning, ekonomi, HR och IT.

lndirekta kostnader är kostnader som inte är direkt hänfOrliga till en avdelning, sãsom
hyra for lokal, kontorsmateriel och avskrivningar.

lndirekta kostnader och kostnader for administration at fOrdelade pa “àndamál”,
“insamling” respektive “administration”. Fördelningen pa respektive verksamhet är
baserad pa antalet sysselsatta petsonet.

Leasing
Foreningens samtliga leasingavtal redovisas som operationella, d v s leasingavgiften
(inklusive första fOrhOjd hyra) redovisas linjàrt Over leasingperioden.

Skatter
Total skatt utgors av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt at skatt som skall
betalas eller erhállas avseende aktuellt är. Hit hör även justering av aktuell skatt
hänfOrlig till tidigare perioder. Uppskjuten skaff berãknas enhigt balansrakningsmetoden
med utgãngspunkt i temporata skillnader mellan tedovisade och skattemassiga vätden
pa tillgángar och skulder.

Balansräkningen

Immateriella anläggningstillgángar
Kostnader for utveckling av en givardatabas hat aktiverats som en immatetiell tillgãng
och bOrjade sktivas av i april 2021 efter det aff systemet tagits i bruk. Den nya
databasen hat utvecklas genom internt arbete mom organisationen och med hjälp av
konsulter. Databasen skrivs av linjàrt under nyttjandeperioden 10 ãr fran och med april
2021.
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Tidigare databas hat varit drift sedan 2007 och at därmed fulit avskriven. Den
kommer skrotas sá snart dess funktion scm referensatkiv upphor.

Den uppskaffade tinansiella livstiden pa 10 ár for CRM systemet kommer av erfarenhet
av att ha utvecklat detta och tidigare komplexa system. Ernedan det finns ett stort
utbud av databaslOsningat pa rnarknaden behövet de alla anpassas och utvecklas for
att möta behoven.Tidsátgãng och kostnad for att utveckla komplexa system got att
man inte ersätter dem ofta.

I oktober 2019 tog organisationen tre andra egenutvecklade immateriella
anlaggningstillgãngar i bruk. Det ena var en webbplatform med en separat del avsedd
for donationer, samt ett e-mailsystem scm haIler supportrar informerade cm viktiga
handelser.Sarntliga system skrivs av linjart under fern ár frarn till september 2024.

Under 2022 komrner de del tvä av givardatabasen och en natverksplatform for
supportrar och frivilliga, att tas i drift.

Materiella anlaggningstitlgângar
Avskrivningar sker linjärt over tillgángens beräknade nyffjande period. Avskrivningar
enligt plan baseras pa ursprungliga anskaffningsvarden och en beräknad
nyttjandeperiod av tre ár for datorer och kontorsutrustning, och tre till fern at for rnObler,
bilar, bätar och annan aktivitetsutrustning.

Finansiella tillgàngar
Greenpeace placerar inte sina medel annat an pa räntebãrande konto. Foreningen har
dock ibland aktier och andelar i foretag for att kunna fá tillträde till ársstärnrnor.
Onoterade andelar värderas till anskaffningsvarde och noterade till det lagsta av
anskaffningsvarde och rnarknadsvärde.

Fordringar
Fordringar har efter individuell vãrdering upptagits till det belopp varmed de beräknas
inflyta.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs.
Kursdifferenser pa verksarnhetsfordringar och verksarnhetsskulder ingár i
verksamhetsresultatet medan differenser pa finansiella fordringar och skulder ingár
bland finansiella poster.

Förutbetalda kostnader i utländsk valuta värderas till växelkursen per
anskaffningsdatum.

Avsättningar for juridiska tvister
En avsattning redovisas i balansrakningen när fOreningen hat ett forrnellt eller
informellt átagande sorn en följd av en inträffad händelse och det at troligt aff ett
utflöde av resurser kràvs fOr aff reglera ãtagandet och en tillfOrlitlig uppskattning av
beloppet kan gOras.

Avsãttningar for övriga risker
Inga avsãttningar har gjorts fOr risken att immateriella eller rnateriella
anlaggningstillgangar, frarntida intäkter, eller fordringar pa andra Greenpeace kontor ar
overvarderade. Skulle sádana Overvàrden uppsta skrivs vardet av tillgángen ned
direkt.
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Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Redovisningen innehäller inga andra uppskaffningar eller beräkningar an avsäffningarna
for juridiska tvister.

Noter till Resultaträkningen

3 lntãkter

Gvor 2021 2020
Gáor fran allmänheten 186 768 182 823
Arv 1930 4438
Gá’a ft Senska Postkodlotteriet 18 000 18 000

206 698 “ 205 262

Bidrag 2021 2020
Bidrag till Gteenpeace Ryssland 1 422 1 553
PostkodLotteriet Special projekt 4 371 1 605
Bidrag fran öiriga fonder 3 911 176
Oronmãrkta bidrag ft Greenpeace enheter 10 923 6 076

20 627 9 409

lntäkter per land 2027 2020
Srige 132 223 130 840
Danmark 30 508 28 837
Norge 27 209 25 066
Finland 24 237 23 770
Norden 13149 6158

227325 214677

4 Verksamhet i Norge

2021 2020

Gáor, arv 26 783 25 066

Bidrag 425 1 046
Ränteintäkter och Iiknande 270 1
lnsamlingskostnader -9 386 -9 406
Andamãlskostnader -21 920 -26 290
Administratka kostnader -1 0
Verksamhetens kostnader -31 306 -35 696
Verksamhetens resultat -3 826 -9 584

I Notge liksom i resten av Norden arbetar främst med klimat och enetgifrãgor med inriktning
pa utvinning avfossila bränslen och att skydda Arktis met exploatering i olika former.
Dã A mom Norden bedrier gemensamma kampanjer och delar personal lãnderna emellan
bokförs vra kampanjkostnader pa projektniá och inte pa landni.
I Norge bokförs bara kostnader som fakturerats oss i Notge, eller kostnader for r notska
personal
Dä inte hat flagon administrativ personal i Norge, och ää ára omkostnader nycklas Ut pa
antal huvuden per aeIning, at alla kostnader for kontor utnycklade pa kampanj respektie
insamling.
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5 Upplysningar om revisorsarvoden 2021 2020

Revisionsuppdrag 327 263
Origa uppdrag* 23 23

350 286
*Resion avspecial projekt och andra konsultuppdrag

6 Personal

2027 2020
Medelantal anstállda Man Kvinnor Man Kvinnor
Sverige 20 30 18 28
Danmark 17 15 19 14
Norge 9 8 9 7
Finland 12 13 10 17

58 66 57 60

Antal anställda ãr uträknat som heltids- och helársanställda far fasta tjänster.
Greenpeace at beroende avde mánga friilliga som satsar tid och energi pa att stödja
organisationens arbete. Pga Coid19 hat antalet friiHiga omräknat till heltidsanställda
minskat till 21(23).

Läner och andra ersãttningar
fast anställda

2021 2020
Con och andra ersättningar
Generalsekreterare 7189 1 364
Oi1ga anställda 63 074 60 139
Totalt 64 262 61 503

Pensionskostnader
Generalsekreterare 188 176
Origa anställda 6 297 5 775
Totalt 6 485 5 957

Ovriga sociala avgifter
Generalsekreterare 11 10
Origa anstãllda 9 481 8 145
Totalt 9492 8 155

Lönekostnader fast anställda 80 239 75 609

V
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Förutom de mánga oa’Aönade frRilliga hat Greenpeace mánga korttiddsanställda
Det at omojligt att rãkna om dessa korttidsanställda, ofta tima1önade, till helárs
anstãllda. Nedan anges lönesummorna for dessa korttidsanställda for jãmfärelse
med fast anstâllda.

Lone- och lOnebikostn. per land 2027 2020
Srige fast anställda 31 735 28 941
Sverige korttidsanställda 2 285 2 166
Danmatk fast anstäl Ida 22 837 25 013
Danmatk korftidsanställda 177 1 439
Norge fast anställda 11 406 9719
Norge korttidsanställda 7 077 7 789
Finland fast anstãllda 14 262 11 937
Finland korttidsanställda 4 354 3 473
Totalt fast anställda 80 239 75 609
Total lOnesumma 94 726 90 416

Varken styrelse eller tOstande medlemmar uppbar nágon ersättning
Greenpeace har inga asattningar for pensioner i sin balansrakning.
Generalsekreteraren har tolv mánaders uppsãgning fran organisationens sida.
Inga sãrskilda aängsederlag at atalade.

Könsfordelning i Greenpeace ledning och styrelse
2027 2020

Man Kvinnor Man Kvinnor
Ledning 2 4 2 3
Stytelse 3 3 3 3

7 Avskrivningar
2027 2020

Askriningar enhigt plan pa:
Aktierade utgiftet databasuteckling -1 738 -839
lnentarier -941 -996
AktMtetsutrustning -418 -391
Ombyggnationer kontor -146 -126

-3 243 -2 351

8 Leasing 2027 2020

Framtida minimileaseaifter sorn ska erlaggas
aseende icke uppsagningsbara leasingavtal:

FOrfaller till betalning mom ett at 7 033 6 478
FOrfaller till betalning senare an ett men morn 5 9 132 13 551
Förfaller till betalning senare an fern at 0 0

Under perioden kostnadsfOrda leasingaifter 7 106 7 047

Den operationella leasingen bestãr i alIt vasentligt av hyra lokaler och inntarier.
Avtalet om hyra av lokalerna i Stockholm loper pa 3 at, i Helsingfors pa
1 at, Oslo pa 2 at och Kopenhamn pa 1 at.

Storleken pa de framtida leasingaifterna redovisas till nornineilt belopp. ‘

lnentarier leasas pa 3-5 at.
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9 Ränteintäkter och Iiknande
resultatposter 2021 2020
ValutakursAnster 386 45

387 45

10 Räntekostnader och Iiknande
resultatposter 2021 2020
Valutakursförluster -3 -518
Orga kapitalkostnadet -12 -13

-14 -532

11 Skatter 2021 2020
Aktuell skatt innevarande at 0 0

0 0
Noter till balansräkningen

72 Immateriella anläggningstillgângar

Akth,erade kostnader for databas
utveckling 2021 2020
Anskaffningsarde 4d árets borjan 20 392 14 313
lnkäp under äret 2 987 6 079
Anskaffningsrde vid àrets slut 23 379 20 392

Askrkningar vid ãrets borjan -6 442 -5 603
Arets avskdvningar -1 738 -839
Avskrivningar vid árets slut -8 180 -6 442

Bokförtvärde 15799 13950

13 Materiella anläggningstillgângar

Inventarier 2021 2020
Anskaffningsvrde Ad árets början 12 113 12085
lnköp under áret 794 726
Utrangerat under áret 0 -698
Anskaffningsvrde vid árets slut 12 907 12 773

Avskrivningar vid árets början -10 620 -10 292
Arets avsknvningar -941 -996
Utrangerat under áret 0 668
Askrkningarvid ärets slut -11 561 -10 620

Bokfört värde 7 345 1 493

Aktivitetsutrustning 2027 2020
Anskaffningsvarde vid árets början 4 464 5 773
lnköpunderaret 48 210
Utrangerat under áret 0 -1 519
Anskaffningsvarde vid árets slut 4 572 4 464

Avskrivningar vid árets början -3 535 -4 663
Arets avsknvningar -418 -391
Utrangerat under äret 0 1 519
Avskriningar vid árets slut -3 953 -3 535

BokfOrt värde 559 928
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Färbattringsutgifter annans 2027 2020
fastighet
Anskaffningsrde id árets början 1 940 1 611
Inkopunderãret 113 329
Anskaffningsãrde 1d árets slut 2 052 7 940

Askriningar id árets början -1 464 -1 338
Arets askrkningar -146 -126
Askriningarid árets slut -7 670 -J 464

Bokförtvärde 443 476

14 Lângfristiga placeringar 2027 2020
Andelar I Andkraftskooperatiet Middelgrunden 48 48
Ovriga Aktier 1 1

49 49

Greenpeace Norden innehar smá poster aktier i nägra kemi- och skogsföretag
syfte att erhálla information fran dessa samt erbjudas möjlighet att deltaga pa

aktieägarmöten. Greenpeace innehar ãn andelar I ett danskt vindkrafts
kooperativ.

15 Förutbetalda kostnader och 2021 2020
upplupna Intäkter
Förutbetalda hyror 1 937 1 659
Origa förutbetalda kostnader 1 831 2 971
Upplupna arv 1 471 3 044

5239 7673

16 Avsattningar for juridiska tvister
I de utgáende balanserna finns 50 (0) asättningar for juridiska
tvister.

17 Skulder Greenpeace kontor 2027 2020
GreenpeaceTyskiand 7 43
Greenpeace International 13 932 14 529

73940 14572

78 Ovriga korifristiga skulder 2021 2020
Skulder till personalen 130 96
Personal skatt och sociala agifter 2 545 2 395
Oronmàrkta medel Carolina Nyberg Steiser fond 114 114
Aterbetalningsbar del PostkodLotteriet 0 2 736
Aterbetalningsbar del övriga öronmärkta medel 2 839 1 268

5628
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19 Upplupna kostnader 2027 2020
Semesterlöneskuld 12 880 14 149
Sãrskild löneskatt Srige 470 433
Upplupna pensioner 488 481
Andra upplupna kostnader 4 409 2 759

78247 77822

20 Ställda säkerheter 2021 2020

Sparrade bankmedel 270 271
270 277

1$
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REVISIONSBERATTELSE

Till föreningsstämman i Greenpeace Norden
Org.nr. 857204—4280

Rapport om ársredovisningen

Uttalanden
Vi har urfOrt en revision av àrsredovismngen for Greenpeace Norden
for Is 2021.

Enligt vIr uppfattning has lrsredovisningen upprlttats i enligher med
Issredovisningslagen nch ger en i alla vasentliga avseenden rIstvisande
Md av foreningens finansiella stallning per den 31 december 2021 oeh
av dess finansiella resultat och kassaflOde for her enligt
àrsredovismngslagen. FOn’altnmgsberIttelsen Is forenlig med
hrsredovismngens Ovriga delar.

Vi nllstyrker dIsfOr att fbrenmgsstImman faststIller resultatrIkningen
nch balansrIkmngen.

Grund for uttalanden
Vi has otfort revisionen enligt Intemanonal Standards on Auditing
(ISA) nch god revisinnssed i Svenge. \TIst ansvar enligt dessa
standasder beskrivs nIsmase i avsnirtet “Revisorns ansvas”. Vi hr
oberoende i fOrbIllande till fOremngen enligi god revisnrssed i Svenge
ocb bar i Ovdgt Mlgjort vIst yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vt anser att de revtsionsbevis vi bar mhImtat hr tillrIekhga och
lindamhisenliga som grond fOr vIsa ottalanden.

Styrelsens ansvar
Det Is styrelsen som har ansvaret for att hrsrednvisnmgen upprIttas
och at den ger en rIttvisande bild enligt hrsredovismngslagen.
Styrelsen ansvaras Iven for den intema kontroil mm den bedomer Is
nOdvhndig for art upprhtta en Issredovisning sum inte innehhller nIgra
vhsentliga felaktigheter, vase sig dessa beror ph negendigheter eller
misstag.

Vid opprIttandet av Issredowsmngen ansvarar styrelsen fOr
bedomnmgen av fOremngens fOrmhga at fortshtta verksambeten. Den
upplyser, nIs hi. Is ollhmpligt, om fOrhhllanden sum kan pIverka
fOrmhgan at fortshtta verksamheten neb at anvhnda antagandet om
fortsat drift. Antagandet om fortsatt drift tillhmpas dock inte om
styrelsen avser at hkvidera fOremngen, upphOra med verksambeten
eller inte bar olgot realisnskt alternativ till att gOra olgot av detta.

Revisorns ansvar
VIsa mM Is at uppnh en timlig grad av sIkerhet om busuvida
Issredovtsmngen som helbet line mnehhiler nIgra vhsendiga
felaktigheter, vase sig dessa beror ph oegenthgheter eller misstag, och
at lhmna en rensionsberhtelse som mnehIller vIsa ottalanden. Ranlig
shkerbet Is en bOg grad av shkerher, men Is mgen garann for at en
revision som urfOrs enligt ISA och god revisionssed i Svenge alitid
kommer at uppthcka en vhsenthg felakughet om en shdan finns.
Felaktigheter kan uppsth ph grund av oegenthgheter eller misstag och
anses vara vhsenthga om de enskilt eller tillsammans nmbgen kan
fOrvhnras phverka de ekonoiroska beslut som aovhndare fattas med
grund i Issredovisningen.

Som del av en revision enbgt ISA anvlnder vi professmnellr omdOme
ocb bar en professinneilt skeptisk instIllmng under bela revisionen.
Dessutom:

• identifleras orb bedOmer vs nskema for vhsentliga felaktigheter i
hrsredonsningen, vase sig dessa beror ph oegenthgheter eller misstag,
utformas och utfOr granskningshtgIsder bland annar utifrIn dessa
risker och inhImtas revsstonsbevis som Is tillshckliga orb
hndamhisenliga for at urgOra en grond fOr vIsa utalanden. Risken fOr
at line upptacka en vIsentlig felaktighet till fOljd av oegeothgherer Is
hOgre In for en vhseodig felaktighet som beror ph missrag, eftersom
negentligheter kan mnefatta agerande i maskopi, fOrfalskning,
avsilcthga utelhmnanden, felaktig information eller hsidoshttande av
intern kontroll.

• skaffas vi oss en fOrsihelse av den del av fOremngens mterna
kontroll som bar betydelse fOr vIs revision for att utforma
gransknmgshtghrder sum hr llmphga mcd hansyn till
omsiandigheterna, men inte for air utiala uss om effekuviteten i den
interna kontrollen.

• utvIsderas vi lhmphgheten i de redovisnmgsponciper sum anvhnds
orb timligheten i styrelsens uppskattningas i redovisningen uch
tillhOrande upplysningar.

• drar vi en slutsats om llmphgbeten i att styrelsen anvhnder
antagandet om furtsatt drift vid upprhttandet av Issredovisningen. Vi
dsas ocksh en slutsats, med gsund i de mhhmtade revssionsbevisen, om
huruvida det finns nhgon vhsentlig nshkerhetsfaktor sum avser shdana
hhndelser eller fOrhhllanden som kan leda till betydande tvivel om
fOreningens fOrmhga art fortshtta verksamheten. Om vi drar slutsatsen
at det finns en vhsenthg oshkerhetsfaktor, mhste vi i
revisionsberIttelsen fhsta uppmIsksamheten ph upplysningasna i
Issredovisningen um den vhsenthga oshkerhetsftktom eller, om
shdana upplysningas Is otillshckliga, modiflera uttalander om
Issreduvisningen. VIsa slutsatser baseras ph de revsssonsbevss sum
mhhmtas ftam till datomet for revisiunsberhtelsen. Duck kan ftamtida
hIndelser eller fOrhhllanden gOra at en fOrening tote lhngre kan
fortshta verksamheten.

• owIsderas vi den Overgnpande presentatiunen, strokinren och
innehhllet i Issreduvismngen, dhnbland opplysnmgasna, uch om
Issredovisningen hrerger de underhggande transaknoneena och
bhndelserna ph et sItt sum ger en rhtvtsande hOd.

Vt mhsre infurmera stvrelsen om bland annat revisiunens planerade
umfatmng och mnkmmg saint ndponkten for den. Vi mIst ncksh
infurmera om berydelseflilla taktagelser under revisionen, dIsibland
de evenmella betvdande bnsrer i den interna kunrrollen sum vs
identiflerar.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
fdrfattningar

Uttalanden

UtOver vir revision av àrsredovismngen bar vi även utfOrt en revision
av styrelsens fOrvahning fOr Greenpeace Norden fOr âr 2021 samt av
fOrslaget fill disposifloner betraffande foremngens vinst eller forlust.

Vi dustyrker an foreningsstämrnan behandlar vinsten enhgt fOrsiager i
forvaltningsberartelsen och beviljar styrelsens ledamoter ansvars&ihet
for rakenskapsiret.

Grund for uttalanden

Vi bar utfOrr revisionen enligt god revisionssed t Svenge. Van ansvar
enligr denna beskdvs närmare 1 avsninet “Revisorns ansvar”. Vi är
oberoende i fOrhâllande dli fOremogen enhgt god revisorssed i Sverige
oeh bar i Ovdgt flillgjort van yrkeseoska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi bar inhamtat är fillräckbga och
andamMsenliga som gmnd for vâra ottalanden.

Styrelsens ansvar

Det ax styrelsen som har ansvaret for fOrsiaget dli dssposidoner
beträffande fOreningens vinst eller fOrlost, och det ax styrelsen som
ansvarar for forvaltmngen.

Revisorns ansvar

Vãrt mM betraffande revisionen av fOrvdtnmgen, oeh darmed van
ottalande nm ansvarsfdhet, är att inhamta revisionsbevis for an med
en dmlig grad av sakerhet konna bedOma om nägon styrelseledamot i
nâgot vasenthgt avseende fOretagh nägon âtgilrd eller gjort sig skyldig
fill nàgon fOrsommelse som kan fOranleda ersattningsskyldighet mot
fOrenmgen.

Vârt mM berraffande revisionen av fOrslaget fill disposifloner av
fOreningens vinst eller fOrlost, och darmed van ottalande om detta, ax
att med dmEg grad av sakerhet bedOma om fOrsiaget ax fOrenligt med
stadgarna.

Rimlig sakerhet ax en hOg grad av sakerhet, men ingen garanfi for att
en revision som otfOrs enligt god rensionssed i Svedge alifid kommer
att opptSeka âtgarder eller fOrsommelser som kan fOranleda
ersartningsskyldighet mot forenmgen, elier an ett fOrsiag fill
disposinnner av fOreningens vmst elier fOrlost mte ax fOrenhgt med
sradgarna.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Svedge anvander vi
professioneilt omdOme och bar en professionelit skepdsk insrallning
onder bela revisionen. Granskmngen av fOrvaltoingen oeh fOrsiaget fill
disposmoner av fOremngens vmsr eller fOrlost grondar sig framsr pa
revisionen av rakenskaperna. Vdka ollkommande granskmngsârgOrder

som otfOrs baseras pa var professionella bedomning med
otgângsponkt i risk och vasentlighet. Det innebar an vi fokoserar
granskningen pa sãdana ãtgkrder, omráden och fOrhallanden som fr
vasentliga for verksamheten oeh dar avsteg och Overtradelser skulle ha

sarskdd betydelse for fOreningens smiaflon. Vi gâr igenom oeh prOvar
fanade beslot, beslotsonderlag, vidtagna atgaxder oeh andra
fOrhillanden som ax relevanta for vi.rt ottalande om ansvarsfdhet.
Som onderlag for vart onalande om stvrelsens fOrslag oil disposidoner
betraffande fOreningens vinst eller fOrlosr bar vi granskat om fOrslaget
ax fOrenhgr med stadgurna.

Stockholm den1 3april 2022

Grant Thornton Sweden AB

Pernilla ZenerstrOm Varvernd

Aoktodserad revisor
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