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Förvaltningsberattelse
Greenpeace Nordens styrelse och generalsekreterare presenterar här följande

ârsredovisning. SamtNga sifftor avset tusental kronot (tkr) cm inte annat anges.

GLOBAL MIUOORGANISATON
Greenpeace, med koordinerande huvudkontor i Amsterdam, bestâr av 26 oberoende

nationella och regionala kontor i 55 lander runt om Europa, Nord- och Sydamerika,

Afrika, Asien och Stillahavsomrádet.

Greenpeace huvudkontor at en nederländsk stiftelse, Stichting Greenpeace Council

(SGC), i dagligt tal kallat Greenpeacë International, scm ager raffigheterna till namnet

Gteenpeace. De nationella och regionala kontoren hat ett licensavtal med SOC där

relationen regleras.

Greenpeace startades 1971 av en grupp kanadensiska aktivister scm bar pa en vision

om en grön och fredlig planet. De gay sig av fran Vancouver, Canada for att stoppa

amerikanska karnvapentester utanför Amchitka, Alaska. FOtsOket att stoppa

katnptovsptangningen kãnnetecknar en av Greenpeace arbetsmetoder, namligen att gâ

frin ord till handling och fredligt konfrontera miljöproblemen pa plats. Greenpeace

aktivisten bar viffnesbOrd om allvaret situationen genom att själv försOka stoppa

miljöförstOringen. Viktiga principer i vàrt handlande at de cm icke-vâld, ansvarstagande

och oppenhet.

Aktivisterna kom aff kalla sig Greenpeace, gtOn fred, och fcrtfarande idag hat

organisationen mâlet aff skydda jordens kapacitet att nära och husera liv i all dess

mangfald.

Greenpeace tar aldrig emot pengar fran foretag eller regeringat i nâgon del av världen.

Greenpeace Or helt beroende av privatperscners stöd. Det get oss frihet aff saga vad vi

tycker och handla utifrân vad situationen krOvet.

Greenpeace organisation at strukturerad for att reflektera várt mal att arbeta scm en sann

global miljOorganisation. Vi anser att miljOptoblem och dess losningat Or gtanslosa. Varje

kontor betalar en andel av sin inkomst till den globala organisationen fOr att finansiera

miljOarbete dOt det behOvs scm mest.

Greenpeace globala strategi beslutas i samrád med representanter fran de nationella och

regionala kontoren.

GREENPEACE NORDEN
Greenpeace Norden Or en del av den globala organisationen. Vi Or en ideell fOtening med

kontor i Stockholm, Helsingfors, KOpenhamn och Oslo. Organisationen hat siU sate I

Stockholm.

Greenpeace startade i Notden pa tidigt 80-tal. Sedan 1999 arbetar de nordiska landerna

tillsammans, med gemensam fOrvaltning och styrning.

Greenpeace stadgar styr hut organisationen skall fOrvaltas. Styrelsen vOljs av atsmOtet

och tat ansvat tot ctganisaticnens vetksamhet. Gteenpeace Notden hat 20 rOstande

medlemmar scm at Greenpeace Nordens kontrollerande organ. Pa ársmötet fattar de

rOstande medlemmarna beslut rOrande bokslut och ansvarsfrihet fOr styrelsen. Det

dagliga arbetet skOts av anstOllda pa de tyra kontoren under ledning av
generalsekreteraren och med stOd av ftivilliga.
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Styrelsen möts minst tre gânger per ár for aft fatta beslut om budget och for att
kontrollera aft verksamheten följer givna ramar, finansiella som andamálsenliga. Styrelse
mötena ambulerar mellan de städer där vi har kontor.

Styrelse och röstande medlemmar arbetar utan ekonomisk ersattning nágon form.
FOreningen betalar for resor och uppehälle for mOtena.

Greenpeace Norden är medlem I Frivillig Organisationernas lnsamlingsrád (FRII) och
tillampar FRII:s kvalitetskod. MelIan 2009 och 2013 lämnade Greenpeace kodrapport och
sedan 2014 lämnar vi enhigt FRIIs regler Effekt rapport.

Greenpeace Norden kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll sedan starten I Sverige,
och bar tre 90-konton.

Greenpeace Norden följer ocksâ internationella etikregler for ideella organisationer,
International Non-Governmental Organisations (INGO) Accountability Charter.
Greenpeace International har varit mycket aktiv i utvecklingen av INGO som en av
grundarna.

Greenpeace Norden i Sverige är medlem IDEA och har eff kollektiv avtal med Unionen.
Vára anställda Ovriga lander bar valt representanter till vârt personaIrd. Greenpeace
Norden försöker ge vâra anställda i de fyra länderna sâ likartade anställningsvillkor som
lagar och tOrordningar tillter.

Förvaltning 2016
Styrelsen i Greenpeace Norden bar under 2016 bestátt av sju ledamOter, Agneta RythOn
Martin (Sverige), Brie Rogers Lowery (GB), Dag Kühle-Gotovac (Norge), Dan Hindsgaul
(Danmark), Kathleen McCaughey (Sverige), Mats Knapp (Sverige) och Simo Kyllönen
(Finland). Ordtörande har varit Agneta Rythén Martin. Mats Knapp företräder Greenpeace
Norden vid Greenpeace International’s àrsmOte. Under âret hat styrelsen haft tre fysiska
möten och ett video/telefon mote.

Greenpeace Nordens generalsekreterare sedan september 2008 heter Mads Flarup
Christensen. Mads har varit utlânad till Greenpeace International sedan december 2014
och âterkom i September2016. Patrik Eriksson var tillförordnad Generalsekreterare under
Mads frânvaro och har flu âtergâtt till sift ordinarie jobb scm Nordisk Programchef.

Frãmjande av ãndamálet
Greenpeace I Norden arbetar sedan mânga âr enilgi satta prioriteringar och várt arbete
under 2016 at en vidareuWeckling av tidigare at arbete, med tokus pa klimat- och
energifràgor.

Det absolut stOrsta hotet mot var omvàrld är den manskliga páverkan pa klimatet. De
traditioneilt stOrsta koldioxidutslapparna i västvärlden har, pa grund av växande
befolkningar och Okat valstand, nu faft sällskap av utsläppare fran Asien, Sydamerika och
Afrika. Kortsiktiga vinstintressen fran fossilindustrin undergräver framtida mOjligheter for
var forsOrjning. Okade klimatforändringar innebär Okad risk fOr extremväder, smältande
glaciärer, havsfOrsurning, massutrotning av djur och natur som inte hinner anpassa sig,
vilket sin tur leder till konflikter och fattigdom

De tidigare istàckta omràdena I Arktis ersätts flu av mOrkt hay som inte làngre reflekterar
utan absorberar solens värme och gOr att temperaturerna stiger ytterligare samtidigt som
temperaturhOjningen I haven ger mer energi till extrema väderhändelse
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Tropiska skogar i Indonesien, Sydamerika och Afrika fungerar scm jordens lungor, och
dess fotosyntes spelar en viktig roll i var planets koldioxidbalans. När skogat awerkas, for
att odla soja, bli betesmark fOr boskap eller for att producera palmolja, sâ eliminerar vi inte
bara en stcr omvandlare av koldioxid, utan vi slâpper även Ut koldioxid scm legat lagrat
skog och tcrvmark.

Verksamhetsâret 2016 har, scm de senaste àren, dominerats av arbetet med aft fteda
Arktis fran oljebclagens prcvbcrrningar och att mobilisera människor fOr ett energisystem
scm at 100 procent fornybart.

Var Arktiskampanj är ett verktyg for att sätta stopp fOr fossilindustrins desperata försök aft
borra efter mer av den clja scm gjcrt aft den arktiska isen smälter, och samma olja scm vi
vet mâste stanna I marken cm vi ska kunna undvika en klimatkatastrcf.

I Norge startade vi eff nytt prcjekt vâren 2016 I och med att den norska regeringen
gcdkände cljeborrning i Barents hay. Den ncrska regeringen gay tillstând till 13 olika
cljebolag aft börja borra efter olja fran cch med 2017. Greenpeace stämde, tillsammans
med en annan norsk miljoorganisation, Natur cch Ungdom, norska staten for broil mot
landets grundlag. Till stöd hade Greenpeace engagerade advckater. I Ncrge väckte
Greenpeace arbete sâ mycket uppmarksamhet att NRK filmade och sände eft timslângt
program cm förberedelserna till den raftegang scm inleddes i början av 2017. Kampanjen
har engagerat tusentals människor och tortsätter under 2017.

Vi lanserade en VA produktion (Virtual Reality) - “A journey to the Arctic” scm hat fátt flera
priser cch setts av tusentals människor. VA ger oss mOjlighet att pa ett helt nytt sâtt ná ut
till nya människor och pa 5 minuter ta med dem direkt till Arktis, visa miljOn och engagera.

Efter Parisavtalet i december 2015 uppmanar Greenpeace världen over regeringar aft
enas cm yfferligare àtgarder for klimatet innan 2020 och se till aft lander bOrjar fOrbereda
strategier fOr minska sina utsläpp utan nägra dröjsmàl. Greenpeace Norden ledde
Greenpeace globala politiska arbete samt var närvaro och kommunikation under
klimaftoppmotet i Marrakech, Marocko, hOsten 2016.

I Sverige har Greenpeace forisaff arbeta met Vattenfalls planer pa aft sälja sina kolgruvor
Tyskland. FOr aft undvika en klimatkatastrof màste 80 procent av jordens kol, olja och gas
lämnas i marken. Greenpeace har drivit pa for aft ía svenska regeringen, scm äger
Vaffenfall, aft istàllet for aft sälja ta sift ansvar och lâta kolet ligga kvar i marken.
Greenpeace erbjOd sig bilda en stiftelse som skulle Overta driften och driva OverfOringen
till en hallbar energiproduktion. Den svenska regeringen sálde Vaftenfalls kolgruvor i
Tyskland till eft tjeckiskt fOretag trots tydlig uppfaftning hos majoriteten av den svenska
befolkningen aft kolet ska hallas kvar i marken.

FOrutom att arbeta pclitiskt arbetar Greenpeace mot den finansiella sektorn fOr aft styra
cm finansiella institutioners investeringar till hàllbara alternativ. Vi Overtygar investerare att
till exempel investeringar I fossila bränslen inte hat en framtid. Under aret väckte
dragningen av en cijepipeline i North Dakota mycket uppmarksamhet. Oljeledningarna
ska dras genom mark scm tillhOr ursprungsbefclkningen, en Siouxstam. Stammens
protester har slagits net med vald. Greenpeace stödjer den globala protestrOrelse i North
Dakota och pressade nordiska investerarna aft avyttra sina investeringar i Dakota Access
pipeline projektet. DNB bank i Norge hat lovat aft avyttra sina investeringar I fOretag scm
deltar I byggandet av cljeledningen. Gteenpeace med stort stOd fran vara
suppcrtrar lyckades Overtyga Nordea cm aft de ska exkludera all form av investering fran
FTP, Sunccc Logistics och Phillips 66 cm cljeledningen dras via Standing Rock Sioux
stammens land. Beslutet skickat en tydlig signal till andra investerare aft den har typen av
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investeringar inte är forenhiga med vad bankernas kunder viii se och all de inte gâr all
kombinera med hállbarhetsmàl och etiska investeringar.

Greenpeace avslöjade all farlyg fiskar med bottentrl alit längre norrut i Barents hay takt
med aft isen smâlte och därmed ödelägger kanslig miljö. Efter avsiOjandet har
förhandlingar ägt rum meilan Greenpeace och företag som fãngar och säljer fisk.
Resuitatet är elI avtal om all inte expandera bollentrlning av torsk till orörda delar av
Barents hay. Omrdet som omfattas av avtaiet är större an Sverige, Norge, och Finland
tilisammans. De som undertecknar avtalet är bland annat McDonald’s och stora
internationeila varumärken som Tesco, 1gb och Young’s Seafood, tillsammans med
Espersen (Europas största producent av frusen fisk), ryska fiske koncernen Karat Group
och den norska fiskeflottans organisation Fiskebát. Under sommaren ledde Greenpeace
Nordic en skeppstur i regionen for att vittna am att avtalet efterföljs.

Det norra skogsbâltet âr ell världsomspannande omrde med boreal skog som sträcker
sig runt var planet fran Skandinavien, genom hela Ryssland, Alaska och Kanada. Den
boreala skogen “dat norra skogsbaltet”, är ett enda enormt ekosystem. Med sin
biologiska mângfaid hat den en enorm betydeise for alit liv pa jorden. Det stOrsta
kolfOrrâdet pa jorden at det norra skogsbältet. Hat binder skogen met kol i trãd och mark
an alla tropiska regnskogar tilisammans. Tack vate norra skogsbältet halls koldioxidhalten
i atmosfären nere och bromsar klimafförandringarna. Men när de hat skogama kaihuggs
fOr all ftamstàlla take away-muggar och toalellpapper frigörs kolet sam tidigare iagrades.

Under Greenpeace Nordens ledning driver Greenpeace ell projekt for aft bevare det norra
skogsbältet. Projektet med arbetsnamnet Great Nothern Forests inleddes i 2016 och
kommer fortsätta i minst tre àr. Svenska PostkodLotteriet hat bidragit med 6 miljoner till
projektet for arbete i Norden, Kanada och Ryssland.

Under 2016 har vi ocksã haft framgàng i var kampanj som handlar om all avgifta kläder
fran farliga kemikalier. När vi startade kampanjen for all avgifta friluftsmärken i slutet av
2015 hade vi ett tydligt mál: all tillsammans med friluftsfolk och andra mUjOengagerade,
fasa Ut skadliga fluorkarboner (PEAS) fran var friluftsutrustning. PEAS anvànds i bland
annat skalskydd i friluftskäder for all göra dam smuts- och vallenavstötande.
Kemikalierna àr lànglivade, det kan ta flera hundra ár fOr naturen all bryta net dem och de
misstänks ocksà vara hormonstOrande och Oka risken fOr cancer.

Företagen har kant pressen fran Greenpeace och vâra supportrar, vilket hat Iett till all
märken som Paramo, Rotauf och Vaude tog iedningen i uffasningsarbetet av
fiuorkarboner och skrev pa van Detox-âtagandet redan i början av sommaren.Tillslut
meddelade ocksá tiliverkaren av Gore-Tex, Gore Fabrics, en av vàrldens fràmsta
producenter av membran och impregnering till ffiluftsklãder och märken sam The North
Face och Haglofs, aft de âtat sig Gteenpeace krav aft fasa ut skadliga PFAS-kemikalier
fran sin produktkedja.

Resultat och Stallning
Greenpeace Norden at ekonomiskt stabilt. Den hOga andelen av gávor via autogito, 95%,
mOjliggor lángsiktigt planerande.

Arets Overskott uppgick till 5,8 miljoner kronor.

Investeringspolicy :
Greenpeace har sin kassa pa räntebärande bankkonto och spekulerar därmed inte med
donerade medel. Innehavet av minsta mojliga antal aktier i ell fatal bolag hat tillkommit av
kampanjskäl och gOr att Greenpeace far tillträde till arsstammor och annan informatior
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Vârdet av dessa aktier uppgâr till ett tusen kronor. Vidare äger Greenpeace 12 andelar I
eff vindkraffverk i Danmark sedan kooperativets bildande. For mer information se not 11.

Givare
I de nordiska länderna är det 162 347 personet som stödjer Greenpeace finansiellt. Det är
en minskning med 8 423 givare under ret. Vi âr oandligt tacksamma for alla bidrag som
finansierar arbetet for att bevara var planet for framtida generationer.

Antal givare i Norden

Total 162 347 -4,9 % 170770 0,2% 170418 12,0% 752206 5,7% 743 997

Definitionen av en givare är en person scm ger minst ett bidrag mom loppet av 12 mánader.

Intäkter
lnkomsterna hat Okat med 2,2% till 201 862 tkrjämfört med 197 547 tkr 2015.
Greenpeace Norden hat fatt bidrag uppgaende till 5 035 TSEK fran var moder
organisation Greenpeace International och 531 TSEK i bidrag fran andra Greenpeace
kontor fOr vàrt arbete for att bevara Arktis.

Greenpeace Norden hat tre “90-konton” pa vilka intäktetna liar varit 133 395 tkr, dvs
samtliga inkomster i Sverige kommer in via 90-konto.

Bidrag till Greenpeace Ryssland I det sá kallade Russia Support programmet uppgick till
1 939 tkr, bidrag som till stOrsta delen kommer via autogiro.

2016

201 862

189039

2516
15 000

12 823
5 318

-195 956
5 769

47021

]amffg ]amffg
at 2015 at

2,2% 197 547 3,2%

-2,2% 193 377 6,0%

542,4% 392 -70,5%

-31,8% 22 000 0,0%

204,8% 4207 -52,6%

0 -100,0%

0,4% -195085 -6,1%

177,3% 2081 -112,3%

7,1% 43917 37,7%

2014

191 329

182 451

1 326
22000

8 878
1 968

-207 686
-16 976

31 885

Svenska PostkodLotteriet
Greenpeace Norden blev tormãnstagare till Svenska PostkodLofferiet 2008, och hat tram
till och med verksamhetsàret 2016 mottagit 144 080 tkr, specialprojekten oräknat.

I mars 2016 lick Gteenpeace Norden 6 miljoner fOr ett special projekt aff for skydda
boreal skog i Norden, Ryssland och Nordamerika. Projekiet Great Nothern Forest
sträcker sig Over tre ár. Det öronmärkta bidraget finansierar bara en del av projektet.

2012

155 179

150 995
239

22 000

4 184
1 586

-155 130
110

40216

49 551

201 6-1 2-31 201 5-1 2-31 201 4-1 2-31 201 3-1 2-37 201 2-1 2-31
Sverige 100216 -6,6% 107329 -2,8% 110463 12,5% 98218 4,3% 94156

Danmark 25 027 -3,5 ¾ 25 947 -4,3 ¾ 27 100 3,2 ¾ 26 266 0,6 ¾ 26 112

Norge 17560 0,7% 17442 42,4% 12250 81,9% 6734 122,8% 3023

Finland 19 544 -2,5 % 20 052 -2,7 % 20 605 -1,8 ¾ 20 988 1,4 % 20 706

lntäkter

Gávor
Varav arv
Varav gâva PostkodLotteriet
Bidrag
Varav PostkodLofferiet special projekt

Verksamhetskostnader
Resuftat
likvida Medel
Balansomsiutning

Jamffg ]amffg

____________________________

âr 2013 at
12,6% 169 897 95%

12,5% 162247 7,5%

66,8% 795 232,6%

0,0% 22 000 0,0%

0.0% 8878 112,2%

-15,1% 2318 46,2%

23,5% -168 131 8,4%

-903,0% 2 114 1821,8%

23,3% 41 560 -3,3%

57976 5,8% 54795 29,1% 42433 -16,6% 50903 2,7%
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Arets resultat
Arets resultat är 5 769 tkr.

Disposition av resultatet
Styrelsen föreslár all resuftatet disponeras enhigt följande:

Eget kapital vid ârets början 14 131 025 kr

Arets överskoff 5 769 169 kr

All balansera I fly rakning 19 900 194 kr

Resultaträkning

Not 2016 2015

Gävor 189039 193377
Oronmärkta bidrag 12 823 4 170

Verksamhetens intäkter 1 201 862 197 547

Andamâlskostnader -154 968 -153 711
Insambngskostnader -37 617 -37 446
Administrativa kostnader -3 371 -3 927

Verksamhetens kostnader 2,34,5 -195 956 -195 085

Verksamhetens resuftat 5 906 2 462

Ränteintäkter och Iiknande resultatposter 7 17 184
Räntekostnader och Iiknande resultatposter 8 -154 -549
Resultat efter finansieNa poster 5 769 2 097

Skatt pa àrets resuftat 9 0 -16

Resultat 5769 2081
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Balansräkning

TILLGANGAR Not 2016-12-31 2015-12-31
Anläggningstillgângar
Immateriella anIaggningstiIIgngar 10

Aktiverade kostnader databas 3 165 2 886
3165 2886

Materiefla anIaggningstiIIgngar 11
Inventarier 1 364 2 140
Aktivitetsutrustning 512 746
Forbattringsutgifter p annans fastighet 285 416

2161 3302
Finansiella anlaggningstillgãngar

Aktier och andelar 12 49 49
Hyresdepositioner 1 668 1 645

1717 1694

Summa Anlaggningstillgângar 7 044 7 882

Omsattningstillgángar
Kortfristiga fordringar

Fordringar Greenpeace kontor 13 121 36
Ovriga fordringar 23 1
Skattefordringar 249 249
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter 14 3 518 2 711

3912 2996

Kassaoch bank 47021 43917

Summa OmsäffningstiIIgngar 50 933 46913

Summa Iillgângar 57 976 54 795
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Balansrakning

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2016-12-31 2015-12-31
Eget kapital

Balanserat kapital 14 130 12 050
Arets resultat 5 769 2 081

Summa eget kapital 15 19 900 14 730

Ovriga avsättningar
Avsattningar for juridiska tvister 16 144 700

Kortfristiga skulder
LeverantOrsskulder 3 525 1 614
Skulder Greenpeace kontor 17 13 202 14 436
Lan fran Green peace International 18 0 3 224
Ovriga kortifistiga skulder 19 6 762 6 198
Upplupna kostnader och färut
betalda intäkter 20 14 443 14 493

Summa kortfristiga skulder 37 933 39 965

Summa eget kapital och skulder 57 976 54 795
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Kassaflödesanalys
indirekt metod

2016-01-01 2015-01-01
201 6-1 2-37 201 5-12-31

Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster 5 769 2 097

Justering for poster som inte ingr i kassaflödet
Avskrivningar 2 205 2 464
Inkomstskaff

Kassaflãde fran den Iöpande verksamheten fare förãndringar 7 974 4545

av rôrelsekapitalet

Kassaflôde fran forandringar I rorelsekapital
Okning/minskning av korttristiga fordringar -915 155
Okning av kortifistiga skulder -2 032 13 219
Okning/minskning Ovriga avsattningar

Kassaflôde fran Iöpande verksamhet 4 471 18220

lnvesteñngsverksamhet
Okning av immaterieNa tilgängar -819 -1 546
Okning/Minskning av anlaggningstillgàngar -525 -1 613
Okning/Minskning av finansiella tillgângar i9

Kassaflöde fran investeringsverksamhet -1 367 -2 964

Finasienngsverksamheten
Upptagna Ian -3 224

Kassaflöde fran finansieringsverksamheten 0 -3224

Aretskassaflãde 3104 12032

Likvida medel ãrets bãrjan 43 917 31 885

Likvida medel árets slut 47 027 43 977

I Iikvida medel ingár kassa, bank och övriga korttristiga placeringar
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REDOVISNINGS- OCH VARDERINGSPRINCIPER
Arsredovisningen har uppräffats i enhighet med ârsredovisningslagen och BokfOrings
nämndens ahlmänna ràd 2012:1 (K3) och FRIIs styrande rikthinjer fOr ârsredovisning.

Redovisningen inneháller inga andra uppskattningar ehler beräkningar an avsättningarna fOr
juridiska tvister.

Resultatrãkningen
lntäkter
FOreningens föhjer FRIIs definition av gãvor och bidrag. ntäkter redovisas till det verkhiga
värdet av vad som erhâlhits eller kommer aft erhàhhas. lntäkter intâktsförs i den period
gâvan överlãmnats pa ett sakrättshigt bindande sail. Sedan 2008 är Greenpeace ocksâ
förmanstagare i Svenska Postkodlotteriet.

Erhâllet projektbidrag scm är förenat med villkor cm aterbetalningsskyldighet skuldfOrs.
lntâktsredovisning av sadant bidrag sker I taki med att kostnader upparbetas I det
specifika projektet.

Kostnader
Kostnaderna avser kostnader uppkomna och tillhörande perioden.

Klassificering av kostnader
Andamâlskostnaderna inkluderar kostnader for kampanjerna, inklusive loner fOr
kampanjpersonal, drift och underhall av aktionsavdehningen samt övriga kostnader direkt
relaterade till andamalet definierat av Greenpeace Norden. Andamálskostnader inkluderar
även bidrag till Greenpeace Ryssland samt Greenpeace International.

Insamhingskostnader inkluderar loner till personal, kostnader for rekrytering av nya givare
och övriga kostnader for aft samla in medel till miljOarbetet.

Kostnader for administration avser kostnader scm är relaterade till administration av
organisationen, sàsom ekonomi, kontorsadministration och IT. Administration och
indirekia kostnader sàsom hyra for lokal, kontorsmateriel och avskrivningar etc är
fOrdelade pa “ändamál”, “insamhing” respektive “administration”. Fordelningen pa
respektive verksamhet at baserad pa antalet sysselsatta personer.

Leasing
Föreningens samthiga leasingav[al redovisas scm operationella, d v s Ieasingavgiften
(inklusive första förhOjd hyra) redovisas linjärt Over heasingperioden.

Skatter
Total skatt utgors av aktuell skaff och uppskjuten skatt. AkIuelh skati är skatt scm skahl
betalas eller erhallas avseende aktuellt r. Hit hör aven justering av aktuell skaft häntorhig
till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enhigt balansràkningsmetoden med
utgângspunkt i temporara skihinader mellan redovisade och skattemässiga vãrden pa
tillgángar cch skuldeç.
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Galansrãkningen
Immatenella anlaggningstillgângar
Kostnader for utveckling av en givardatabas är aktiverat som en immateriell tillgàng.

Databasen har varit i drift sedan 2007. Avskrivning av databasen pâborjades i juli 2007

och sker linjärt over tillgângens nyttjandeperiod, 10 âr, och redovisas scm kostnad i

resultatrakningen. -

I slutet av 2014 pbörjades aktiveringen av en ny databas. Den nya databasen uWecklas

genom intemt arbete mom organisationen med hjälp av konsulter. När databasen at kiar

kommer den skrivas av linjärt pa samma sätt scm nuvarande databas.

Materiella anlaggningstillgängar
Avskrivningar sker linjärt Over ti(lgangens beräknade nyttjande period. Avskrivningar enligt

plan baseras pa ursprungliga anskaffningsvärden och en beräknad nyttjandeperiod av tre

at fOr datorer och kontorsutrustning, och tre till fern at for möbler, bilar, bataroch annan

aktivitetsutrustning.

Finansiella tillgãngar
Greenpeace placerar inte sina medel annat an pa räntebärande konto. FOreningen har

dock ibland aktier och andelar i foretag for att kunna f tillträde till ârsstammor. Onoterade

andelar värderas till anskaffningsvärde och noterade till marknadsvärde.

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering 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 verksamhetsfordringar och verksamhetsskulder ingàr i
verksamhetsresultatet medan differenser pa finansiella fordringar och skulder ingàr bland

finansiella poster.

Förutbetalda kostnader i utländsk valuta värderas till växelkursen per anskaffningsdatum.

AvsäUningar for juridiska tvister
En avsattning redovisas i balansräkningen nat foreningen har ett formelit eller informellt

âtagande scm en fOljd av en inträffad hãndelse och det är troligt aff eff ufflöde av resurser

krävs fOr att reglera àtagandet och en tillfOrlitlig uppskattning av beloppet kan gOras.

Avsäftningar for avriga risker
Inga avsãffningar hat gjorts fOr risken att immateriella eller matetiella
anlaggningstillgángar, framtida intäkter, eller fordringar pa andra Greenpeace kontor är

Overvarderade. Skulle sâdana Overvärden uppsta skrivs värdet av tillgângen ned direkt.
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NOTER

1 lntãkter

Gâvor 2076 2075
Gãvor fran allmänheten 171 523 170 966
Arv 2516 392
Gâva ft Svenska Postkodlotteriet 15 000 22 000

189039 193377

Oronmärkta bidrag 2016 2015
Bidrag till Greenpeace Ryssland 1 939 1 913
PostkodLotteriet Special projekt 5 318 0
Oronmärkta bidrag ft Greenpeace enheter 5 566 2 257

12823 4170

lntãkter per land 2016 2015
Sverige 133395 139182
Danmark 27 646 25 286
Notge 17406 14352
Finland 17 850 16 470
Norden 5 566 2 257

207 862 197 547
2 Verksamhet I Norge

2016 2015
Gâvor, arv 17406 14352
Ränteintãkter och liknande 2 2
lnsamlingskostnader 6 335 7 557
Andamâlskostnader 20 718 19 225
Administrativa kostnader 0 0
Räntekostnader och Iiknande 0 0
Verksamhetens kostnadet 27 053 26 782
Verksamhetens resuttat -9 645 -12 428

I Norge liksom resten av Norden arbetar vi fràmst med kilmat och energifràgor med inriktning
pa utvinning av fossila bränslen och aff skydda Arktis mot exploatenng i olika former.
Dâ vi mom Norden bedriver gemensamma kampanjer och delar personal länderna emellan
bokförs vára kampanjkostnader pa projektnivâ och inte pa landniva.
I Norge bokfOrs bara kostnader scm fakturerats oss I Norge, eller kostnader for var norska
personal.
Greenpeace tar inte statligt stöd eller bidrag. Vi ãr helt och hàllet finansierade av privatpersoner.
Dá vi inte hat nágon administrativ personal Norge, och dâ vara omkostnader nycklas Ut pa
antal huvuden per avdelning, at alla kostnader fOr kontor utnycklade pa kampanj respektive
insamling.

3 Upplysningar om revisorsaivoden 2016 2015

Revisionsuppdrag 232 231
Ovriga uppdrag* 31 40

263 27,f
*Revision av special projekt och andra konsultuppdrag O
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4 Personal
2016 2015

Medelantal anställda Man Kvinnor Man Kvinnor

Sverige 28 28 27 27

Danmark 19 8 19 8

Norge 8 2 10

Finland 8 9 7 8

63 46 63 44

Antal anställda at uträknat sam heltids- och helársanstäflda für fasta tjänster.

Greenpeace at beroende av de mànga frivilliga sam satsar tid och energi p att stödja

organisationens arbete. Ar 2015 hade vi, omrãknat till heltids/helàrsanställda, 19 aktiva ftivilliga

sam arbetat helt utan ersaffning.

Loner och andra ersattningar
fast anstãllda

2016 2015

LOn och andra ersaftningar
Generalsekreterare 797 802

Ovriga anställda 46 985 47 418

Totalt 47 782 48 220

Pensionskostnader
Generalsekreterare 138 151

Ovriga anställda 4 526 4 296

Totait 4665 4 447

Ovnga sociala avgifter
Generalsekreterare 187 281

Ovriga anställda 8 190 8 256

Totait 8 377 8 537

Lönekostnader fast anstãllda 60 823 61 204

Föwtom de mánga oavkönade ffi4lliga har Greenpeace mànga

korttidsanställda. Det är omOjligt att räkna am dessa korttidsanställda,

ofta timavlönade, till helârsanstallda. Nedan anges länesummoma for

dessa korttidsanställda für jamförelse med fast anstallda.

Lone- och lOnebikostn. per land 2016 2075

Sverige fast anstallda 31194 31 731

Sveñge korttidsanställda 7 246 10 274

Dan mark fast anställda 15 379 15 889

Danmark korttidsanställda 651 1113

Norge fast anställda 6 466 6 055

Norge korttidsanställda 7 449 11 658

Finland fast anställda 7 784 7 528

Finland korttidsanställda 3 793 4 303

Totalt fast anställda 60 823 61 203

Totala lOnesummor per land 79 963 88 551

Varken styrelse eller rOstande medlemmar uppbar nágon ersättning

Gteenpeace hat inga avsättningar für pensioner i sin balansrakning.

Generalsekreteraren har tolv mánaders uppsägning fran organisationens sida.

Inga särskilda avgângsvederlag är avtalade.,
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5 Avskrivningar
Avskrrningar enhigt plan pa: 2016 2015

Aktwerade utgifter databasutveckling -539 -539
Inventarier -1 266 -1 483
Aktivitetsutrustning -259 -305
Ombyggnationer kontor -141 -137

-2205 -2464

6 Leasing 2016 2015

Framtida minimileaseavgifter som ska erlaggas
avseende icke uppsãgningsbara leasingavtal:

Förfaller till betalning morn eff ar 6 754 6 475
Förfalier till betalning senate an ett men mom 5 ár 7 687 14 237
Förfailer till betalning senare an fern ar 0 0

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 7 049 6 155

Den operationella leasingen utförs i alit vasentligt av hyra lokaleroch inventarier.
Avtalet om hyra av lokalerna i Stockholm loper pa tvâ at, i Helsingfors pa
3 &, Oslo pa 2 at och Kopenhamn pa 2 àr.
Storleken pa de framtida leasingavgifterna redovisas till nominelit belopp.
Inventarier leasas pa 3-5 àr.

7 RanteintãMer och Iiknande
resultatposter 2016 2075
Ränteintäkter 2 2
Valutakursvinster 14 73
Kapitaivinster 1 110

77 784

8 Rantekostnader och Iiknande
resultatposter 2016 2015
Ränta pa kortfhstigt lan -10 -35
Valutakursförluster -144 -514
Ovriga kapitalkostnader 0 0

-755 -549

9 Skafter 2016 2015
Aktuell skatt innevarande àr 0 -16

0 -76

10 Immateriella anlaggningstillgängar

Aktiverade kostnader far databas
utveckling 2016 2015
Anskaffningsvarde vid ârets bOrjan 7 470 5 923
lnköp under âret 819 1 547
Anskaffningsvarde vid àrets slut 8 289 7 470

Avskrivningar vid árets bOrjan -4 584 -4 045
Arets avskrivningar -539 -539
Avskrivningar vid arets slut -5 123 -4 584

D,I,4-...I Q I
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11 Matenella anlaggningstillgângar

Inventarier 2016 2015

Anskaffningsvarde vid árets bärjan 8 815 7 523

Inköp under áret 489 1 319

Utrangerat under ret 0 -28
Anskaffningsvarde vid rets slut 9 304 8 815

Avskrivningar vid rets början -6 674 -5 204
Arets avskrivningar -1 266 -1 483
Utrangerat under âret 0 12
Avskrivningar vid ârets slut -7 940 -6 675

Bokfärt vãrde 1 364 2 140

Aktivitetsutrustning 2016 2015

Anskaffningsvärde vid rets början 4 629 4 816

InkOp under áret 26 130

Utrangerat under áret 0 -318
Anskaffningsvärde vid rets slut 4 654 4 629

Avskrivningar vid àrets början -3 883 -3 895

Arets avskrivningar -259 -305

Utrangerat under àret 0 318
Avskrivningar vid rets slut -4 142 -3 883

Bokfört vârde 512 746

Forbättringsutgifter annans 2016 2015

fastighet
Anskaffningsvarde vid àrets början 1 271 1108

lnkop under áret 10 163
Anskaffningsvàrde vid àrets slut 1 281 1 271

Avskrivningar vid àrets bärjan -855 -718

Arets avskrivningar -141 -137
Avskrivningar vid àrets slut -996 -855

Bokfört vãrde 285 476
1)
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12 Lângfristiga placeringar 2016 2015
Andelar I vindkraftsprojekt I Danmark 48 48
Ovriga Aktier 1 1

49 49

Greenpeace Norden innehar smâ poster aktier I nâgra kemi- och skogsforetag
syfte att erhlIa information trn dessa samt erbjudas möjlighet all deltaga p

aktieagarmoten. Greenpeace Norden innehar även aktier i ett danskt vindkrafts
kooperativ.

13 Fordringar Greenpeace Kontor 2016 2015
Greenpeace Osterrike 3 0
Greenpeace Kina 63 33
Greenpeace Medelhavet 0 1
Greenpeace Spanien 0 2
Stiftelsen Greenpeace 55 0

121 36

14 Förutbetalda kostnader och 2076 2015
upplupna lntãkter
Förutbetalda hyror 1 443 1 378
Ovrfga förutbetalda kostnader 699 1191
Upplupna arv 1 376 142

3518 2771

15 Eget Kapital
Balanserat Total Eget

Kapital Kapital
lngáende Balans 14 130 14 130
Arets Resultat 5 769 5 769
Outgâende Balans 19 900

16 Avsattningar for juñdiska tvister
I de utgàende balansema finns 144 (700) avsatt far juridiska
tvister

17 Skulder Greenpeace kontor 2016 2015
Greenpeacelyskiand 172 5
Greenpeace Storbritannien 16 315
Greenpeace Sydostasien 0 32
Greenpeace International 13 014 14 084

13202 14436

18 Lan fran Greenpeace International 2016 2015
0 3224

I maj 2014 beviljades Greenpeace Norden eff Ian fran Greenpeace
Fundraising Investment Fund. Lanet amorterades med 3 472 tkr maj 2015.
Resterande 3 224 tkr amorterades i maj 2016. Lanet Iapte med 0,75% àrlig rànta.

h
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79 Ovrig korlfrjstiga skuider 2076 2075

Skulder till personalen 215

Personal skatt och sociala avgifter 1 995 2 274

Aterbetagnjngsbar del POStkodLotteriet 4 552 0

Special proje finansjerjng Greenpeace CEE 0 3 870
6762 6798

20 Upplupna kostnader 2076 2075

Semesterlöfleskuld 11 496 11 789

Särskjld löneskaft Sverjge 510 486

Upplupna pensioner 36 258

Andra Upplupna kostnader 2 401 1 960
14443 14493

27 Stäfjda sãkerheter 2076 2075

Spärrade baniçmea 250 250
250 250

p
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REVISIONSBERATTELSE

Till arsmötet I Greenpeace Norden
Org.nr. 857204-4280

Rapport om arsredovisningen

Uttalanden
Jag liar utforr en revttlon iv arsredovisningcn fOr Greenpeace Nordcn
fOr ar 2016.

l:nhgt mm uppfattmng liar arsredovisningcn upprittars 1 enlighet med
irsrcdovisnineslagen och get en 1 alla vasentliga avsevndcn ritiviaiide
bud iv foreningens tinansitila stälhuung per den 31 december 2016 och
iv dess tinansiella resultat tOt ant enhgt rrsrcdoviungslagen.
I orvalrningsbcràttclsen at fOrc’nlig mcd .irstedovisutingens Ovrlga
delar.

]as; tillstvrker cI.irfOr itt t renin sst.1niman faststiiler rcsultatrakningen
och balaiisrikntngen.

Grund for uttalanden
jag bar utfört revisuonen enhgr Intematucond Standards on Auditing
(lS) och god revisionssed 1 Svertgc. Mitt ansvar eidigt dcssa
suandarder beskrivs nirmarc I aVsfllttct “Revisorns ansvir”. Jag it
oberoende 1 forhullande till fOrcningen enligt god revisorssed 1 Svengc
och liar I Ovrtgt tullg3ort mitt yrkeseuska ansvar cnhgt clessa krav.
Jag inset itt de revisionshevis ag bar inhiimtat at ttllfiCkliga oth
inclam.dscnliga soin gn.md hit mm.t uttidanden.

Styrelsens ansvar
Det it styrelsen som hat ansvarct for itt irrsrcdovisningen upprattis
cicb itt dcii gcr en rittvisande bud enligt arsredovisningslagen.
Siyrelsen aflsvarar iven for den Inrertia kontroll som den bediimer jr
noclvindig tOt itt uppratta en arsredovistung non inte innehaller nigra
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa heror pa ocgetithgheter dIet i
tel.

\ id upprittanclet iv arsredovisnmgeo ansvarar styrcbcn for
hednmmngc’n iv foreningens fOrunaga itt forisatta verksainheten. Den
upplyser, oar si ir tillimpligt, on frirhdlanclcn son kin pivcrka
fortuagan att fortsatta verksamhctcn och itt anvancla ititagantlut on
tortsatt dritt. Antagoidet urn fortsatt drift tillimpas clock ITite orn
styrelsen avser itt ltkvtclera f(ireningcn, upphOra med vcrksamlieten
dIet lore liar nagot rcalistiskt drcrnanv oil itt gOra nagot iv deti.i.

Revisorns ansvar
Mini nut .ir itt uppna co nrnhg giacl iv sjkerhct on huruvucla
arsreclovisuungcn sum lielher ifite itinehaller n.igra vaseustliga
felakintheter, vire sug dessa beror pi oegenthghcter ellcr P fel, och itt
Limna en rcvislcTnsberitielse sum mnchdlc r nona uttaanclcyi. Rimlig
s,tkerliet ir en hOg grad iv sikerhet, melt ‘At mgeiu garanu for air en
revision sum utfi)rs enligt ISA ucli god revisionssccl 1 Sverige iltod
kiirnmer air upptacka cli vasctitlig felaktighet urn cii siclan finns.
I eliktighetcr kaur uppsta pa gnind av tuegeritligheter ciler Id uth anses
vita vasentligi urn dc eoskilt ether tuilsimmans rimlugen kin fjjrvintas
piverka the ckunomuska beslut sum anvindarc tartar mccl grund 1
arsrecluvustuutgeo.

Sum dcl iv do revision enhgt ISA anvincler jag pro fessumdllt omdOrnc
och bar en professioneilt skeptisk instillrnng under bela rcvisicrnen.
Dessutotn:

• identifierar och bedOnier jag riskerna für visentliga felaktighetc r i
trsredovnningen, vare sig dessa beror pa oegendighctcr ciler lxi fcI,
utformtr och utfOr gransknungsargirder hind afloat utifrin dessa
risker oth inhimtar revisionshevis sum it tilirickliga och
indamalsenliga für itt utgora en gruod fur nina uttalinden. Riskc’n für
art tore uppt.icki en viseotlig felakughet till foljd iv oegendighetc’r Ar
hugre an for en iascntlig fclakughet sum beror pa fel, eftcrsum
oegentligheter kan tonefatta agertuide t maskopu, fOtfalskning,
avsikthga uteliiunnanden, felakug information clIer isiclosiittaode iv
Intern kontroll.

• skaffar jag mug en fiirstaelse iv dc n del iv Ii irenmgens lntcttua
kontrohl som bar bctydelse tiir mm revision für itt utforma
ransknungsatgarder son it lAmpligt med hansyn till

cimstincligheterni, mcii rnte tOr alt urtala mug on effektivuteten I deui
intetni kuotrohlcn.

• utvirderar ag Limplighc’tcn i dc reclovisningsprincmper son anvincis
uch nmligherco 1 stvrclsens uppskattiuingar u redcivistutngen och
tillhOrande upplysnntgtr.

• drar jag en slutsats urn Limpligheten m art siyrelscn anv.incler
auttaganclet om forrsatt drift vicl tupprittandet iv uvrcdovtsningen. jag
drar oeksa cii slutsits, med gruncl i de mhuuntacle revisuonsbcviscn, nun
huruvida clet louis nagon vascodug osaketlietsfakttur sum avser sadana
hiodelset diet furhdlanden sum kin lechi till bet3 diode tvivel oun
foreningens formaga air fortsitta verksamheten. On jag drar
slutsatsen art tier finns en vasenthg nsikcrhc tsfaktor. masre jag I
tevisionsbettttelsen Lista uppmirksarnheten pA upplysnmngtroa i
arsrcclovusningcuu om den visentliga osakerbetsfaktorn dIet, on
sauna upplysningir at oiullrickliga mochfiera urtalandet tim
arsredcwustimngen. Muii slutsatset baserts pi de revisionshevis stint
itihjmrts fraoi till datumet for revisiunsherittelsen. Dock kin framtida
hiandelser tiler fiirlidhanden gun itt en fOretimg tote lingre kin
6 nrtsitta verksamheteo.

utvarclerar jag den uvcrgnpuucle prcseiutauonen, strukturen oeh
tnnchiffler t trrsrccln vusttungen, diriblanch upplysnmganua, och urn
itsredtnvtsnunigeut aretger cte undc’rhii.ancle trinsaktiunerna ucli
hianck’lsc’rna pt ett satt stim get en r.ittvisande hOd.

jag rnistc’ infnrrnera styrelsent urn blind annnar rc’visuunens phtmterade
urniattuiung neh itiriktmiiiig saint tuclpitnkten tEAr den. Jig maste ocksa
itifurmert urn beddseftihIa takrtagclscr under revislonen, daribtauict
de hetydande bnster t dcii lntermua kuntrtillen sum jig ichenttfierat,
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

Uttalande
UtOver mm revision av trsredovismnten bar jag iven utfürt en
revision iv st)relscns förvaltnmg für Greenpeace Norden für ar 2016.
Jag Hilstyrker att forenmgsstämman bcviljar St3 relsens ledamüter
ansvarsfrihet für rikenskapsarct.

Grund for uttalande
Jag bar utfürt revislonen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar
enligt denna beskrivs nannare i avsmttet ‘Revisoms ansvar’. Jag ir
oberLmde 1 torh;dlande nil fOrennicrcn enligt god revisorssed I Sveric
ocb bar i üvngt fullgjort mm yrkesetiska ansvar eiiligt dessa krav.
Jag anser itt dc revisionsbevis jag bar inhämtar at tilirickliga och
mdam.dsenliita solO erund for mitt uttaLinde.

Styrelsens ansvar
Det jr styrelscn som ansvarar für fürvaltntngcn.

Revisorns ansvar
j\litt mit beiraffande revisionen as’ fOrvaitningen, och dO-mid mitt
uttalande om ansvarsfribet, är att inhämta revisionshevis (Or att med
en nmhg grad av säkerhct kunna bc-clOma om flagon styrelseledamot I
nagot vasentligt avseende fOretagit nagon atgard eller gjorr sig skyldig
nil nagon forsummelse torn kan förankda ersattnrngsskvldighct mot
fOrcnitiecn.

Rimlig sikerbet ar cn hog grad av sikerhet, men ulgen garanti for att
en revision som utfors enhgt god rcvistonssed t Svvnge dltid kommer
air uptitacka aigarder tiler torsumrnciser somn kim fiiranleda
ersattningsskyidighet mot fOreningcn.

Som tn del av en revision enlmgt god revisIonssecl I Sverige anvinder
jag professioncilt omdOrne och bar en po)tessioneilt skeptisk
instdlntng under bela revisionen. (;rimsknmgcii av tOrvaltnini’en
grundar sig frarnst pa revisionen av räkenskaperna. \!tika
tillkommande gransknmngsatgirckr som utfOrs haseras pa Olin
protesslonlila bedommng med utgangspunkr I risk oth visenthghet.
Det Ornebar att iaz fokuserar gransknmgen pa sadana atgarder,
omraden och forbdianden somn är visenh1iga für verksarnheten och
dir avsteg och Ovcrtradelser skulle ha särskild betydelse für
tortnmgens siwaoon. Jag gar igenom och provar fattacle beslut,
bcslutsundcrlag. vmdtavima atgarcler och andra hirhdlanden sow ir
relevanta für mitt uttdandc 010 ansvarsfrthet.

Stockholm den 22 april 2017

,\uktoriserad revisor
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