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Foreningen Greenpeace Norden 857204-4280

Förvaltningsberäftelse
Greenpeace Nardens styrelse och generalsekreterare presenterar här följande

àrsredovisning. Samtliga siffror avser tusental kronor (tkr) am inte annat anges.

GLOBAL MIUOORGANISATON

Greenpeace, med koordinerande huvudkontor Amsterdam, bestâr av 26 oberoende

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

Afrika, Asien och Stillahavsomrâdet.

Greenpeace huvudkontot at en nederländsk stiftelse, Stichting Greenpeace Council

(SGC), i dagligt tal kallat Greenpeace International, sam äger ràttigheterna till namnet

Greenpeace. De nationella och regionala kontoren har ett licensavtal med SGC där

relationen regleras.

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

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

amerikanska kärnvapentester utanför Amchitka, Alaska. FOrsöket att stoppa

karnprovsprängningen kannetecknar en av Greenpeace arbetsmetoder, namligen att gá

fran ord till handling och fredligt konfrontera miljOproblemen pa plats. Greenpeace

aktivisten bar vittnesbörd am allvaret i situationen genom att själv fOrsOka stoppa

miljofOrstoringen. Viktiga ptinciper I vrt handlande at de am icke-vâld, ansvarstagande

och oppenhet.

Aktivisterna kom aff kalla sig Greenpeace, grOn fred, och fortfarande idag bar

organisationen nâlet att skydda jordens kapacitet att nOra och husera liv i all dess

mângfald.

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

Greenpeace är helt beroende av privatpersaners stöd. Det ger ass frihet att saga vad vi

tycker och handla utitrán vad situationen kräver.

Greenpeace organisatian är strukturerad fOr att reflektera vârt mâl att arbeta sam en sann

global miljOorganisation. Vi anser att miljOproblem och dess lOsningar at granslOsa. Varje

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

miljOarbete där det behovs sam mest.

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

regionala kantoren.

GREENPEACE NORDEN
Greenpeace Norden at en del av den globala organisationen. Vi at en ideell tOrening med

kontor Stockholm, Helsingfors, KOpenhamn och Oslo. Organisationen har sitt sate i

Stockholm.

Greenpeace startade I Narden pa tidigt 80-tal. Sedan 1999 arbetar de nordiska kontoren

tillsammans, med gemensam forvaltning och styrning,

Greenpeace stadgar styr hur organisationen skall fOrvaltas. Styrelsen väljs av ársmOtet

och tar ansvar for organisationens verksamhet. Greenpeace Norden bar 20 rOstande

medlemmar sam at Greenpeace Nordens kontrollerande organ. Pa ârsmOtet faffar de

rOstande medlemmarna beslut rOrande bokslut och ansvarsfrihet fOr styrelsen. Det

dagliga arbetet skOts av anställda pa de fyra kontoren under tedning av general

sekreteraren och med stOd av frivilIIgaJ
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Styrelsen möts minst tre gnger per r for att fatta beslut om budget och for attkontrollera att verksamheten fOljer givna ramar, tinansiella som ändamàlsenhiga.Styrelsemötena ambulerar mellan de städet där vi har kontor.

Styrelse och rOstande medlemmar arbetar utan ekonomisk ersättning I nágon form.
ç FOreningen betalar fOr resor och uppehaHe fOr mOtena.

Greenpeace Norden at medlem I Fnvlig Organisationetnas lnsamlingsrad (FAIl) och* s. tillämpar FRII:s kvalitetskod. Mellan 2009 och 2073 lamnade Greenpeace kodrapport ochsedan 2014 lamnat vi enligt FRIIs regler Effekt rapport

Greenpeace Norden har tie 90-konton och kontrolleras av Svensk lnsamlingskontroll.sedan starten i Svetige, och har tre 90-konton.

Greenpeace Norden fOljer ocksâ internationella etikregler fOr deeHa organisationet,International Non-Governmental Organisations fINGO) Accountability Charter.Greenpeace International har varit mycket aktiv utvecklingen av INGO som en avgrundatna.

Greenpeace Norden I Sverige at medlem I IDEA och hat ett kollektivavtal med Unionen.VOra anställda I Ovriga lander hat valt representanter till várt personalrâd. GteenpeaceNorden fOrsöker ge vâra anställda i de fyra länderna sâ likartade anstallningsvillkor somlagat och fOrordningar tillâter.

Hâllbarhet
Greenpeace at en miljOorganisation vilket gOr art vi alltid atbetat med att minskaorganisationens eget fotavtryck. Det kan tyckas självklatt art Greenpeace serverarorganiskt och rättvist odlat kaffe, te och ftukt och har oblekt kopieringspapper gjort pareturpapper men nat vi började med det var det inte lika självklart.

De storsta utsläppen fran var verksamhet kommer fran vârt resande mellan Greenpeaceolika kontor och till de platset dat vi arbetar. Vi försöker därför begränsa vârt resande tillresande med tag dat detta at mojligt och tidsmassigt rimligt. mom Norden reset vi baramed tag eller färja. Greenpeace anvãnder globalt ett videokonterens-system som ersättetmánga tysiska möten. Inom Norden hat vi 71 mötestum I olika storlekat medvideoskärmar och varje anställd hat en laptop som at utrustad med video-applikationer.

Greenpeace Nordens egen serverpark star pa Stockholmskontoret som hat hâflbartproducerad el sedan mânga ar. Vi använder ocksâ molntjänster hos leverantorer somsjälva använder “grOn” el.

Hâllbart producerad el at en självklarhet for Greenpeace men det hat inte alltid varitmOjligt for oss art välja ellevetantOr till vara kontor. Uppvarmningssystem och mojlighetart välja el-levetantör har därföt varit en viktig faktor nat vi bytt kontor I vara nordiskastädet.

KOttproduktion slapper ut mycket växthusgaser och betesmarken skulle kunna fOda tiermãnniskor om den användes fOr odling istället. Av miljOskäl tillhandahâller Greenpeace INorden bara vegansk eller vegetansk kost till sina sammankomster. Maten skall varaekologisk och narproducerad I man av tillgáng.

Fãivaltning 2017
Styrelsen I Greenpeace Norden hat under 2017 bestatt av sju ledamoter, Agneta RythénMartin (Sverige), Brie Rogers Lowery (GB), Dag Kühle-Gotovac (Norge), Dan Hindsgaul(Danmark), Kathleen McCaughey (Sverige), Mats Knapp (Sverige) och Simo KylIOner,
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(Finland). Ordförande hat varit Agneta Rythén Martin. Mats Knapp töreträder Greenpeace

Norden vid Greenpeace Internationals àrsmote. Under àret har styrelsen haft sex fysiska

möten.

Greenpeace Nordens generalsekreterare sedan september 2008 heter Mads Flarup

Christensen.

Framjande av ãndamáet

Greenpeace I Norden arbetar sedan mânga at eniigt satta prioriteringar och vârt arbete

under 2017 at en vidareutveckling av tidigare ârs arbete, med fokus pa klimatet.

Ett av dem absolut största hoten mot vat omvärld at den manskliga paverkan pa klimatet.

De som traditionellt slappt Ut mest koldioxid i västvärlden hat, pa grund av växande

befolkningar och ökat välstând, flu tatt sallskap av utsläppare fran Asien, Sydamerika och

Afrika. Kortsiktiga vinstintressen fran fossilindustrin undergraver framtida mOjligheter for

var forsörjning. Okade klimatfOrandringar innebär ökad risk fOr extremväder, smältande

glaciarer, havsforsurning, massutrotning av djur och natur scm iflte hinner anpassa sig,

vilket i sin tur leder till kontlikter och fattigdom.

De tidigare istäckta omràdena i Arktis ersätts flu av mOrkt hay sam inte Iängre reflekterar

utan absorberar solens värme och gOt att temperaturerna stiger ytterligare samtidigt som

temperaturhningen i haven get met eflergi till extrema vaderhändelser.

Det stOrsta koltOtrâdet pa jorden finns i det norra skogsbältet, eff varldsomspännande

bälte av bareala skogar sam sttäcker sig Iran Kanada och Alaska, genom Sverige, Norge,

Finland och Ryssland. Hat binds met kol i träd och mark an i alla tropiska regnskogar

tillsammans. Tack vare det norra skogsbaltet halls koldioxidhalten i atmosfären nere. Men

nat de hat skogatna kalhuggs fOr att framställa engängsartiklar scm pappersmuggar och

toalettpapper frigOrs kolet scm tidigare lagrades, vilket leder till Okad koldioxidhalt

atmosfaren. Ett permanent och làngvarigt skydd av det norra skogsbältet och met

hallbata metoder fOr skogsbruket at därför vasentligt fOr att kunna bekämpa

klimaffOrandringatna.

Vat Arktiskampanj at ett verktyg fOr att sätta stopp tOt fossilindustrins despetata fOrsök afl

borra efter mer av den aIja sam gjort att den arktiska isen smälter, och samma olja scm vi

vet mâste stanna marken am vi ska kunna undvika en klimatkatastrof.

Kampanjen People vs Arctic Oil startade Norge varen 2016 I och med att den norska

regeringen godkande oljeborrning I Barents hay. Den norska regetingen gay tillstand till 13

olika oljebolag att bOrja borra efter aija fran och med 2017. Gteenpeace stämde,

tillsammans med en annan norsk miljoorganisation, Natur och Ungdom, norska staten fOr

brott mat landets grundlag. Till stOd hade Greenpeace engagerade advokater.

Kampen for att stappa norska staten fran att Oppna upp nya omraden tot oljebortning

fcrtsatte in i rättssa)en under 2017. FOthOren stattade den 13 november och hOIl pa I tva
veckor. Karande, Gteenpeace och Natur och Ungdom, hävdade att notska staten bryter

mat Patisavtalet och norsk grundlag sam ger nuvarande och framtida generatianer tOtt till

ett hälsosamt och sakert liv.

Sam upptakt till rattegangen genomfOrde Greenpeace en skeppstut fOt att sptida

information am fallet och konftonteta oljeborrning. Sam svar pa att vi lyckades stappa

aljebarrningen beslagtag norska kustvakterna van skepp och bogsetade bort det. En av

rib-batarna ombard konfiskerades.

&
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Dam I fallet kom början av januari 2018. Räffen gay Greenpeace och Natur och Ungdomrail i all grundlagens miljoparagraf 112 kan användas for all begransa staten fran attgenomfora miljofarliga beslut. I det specifika fallet med licenser for oljeborrning anságdock inte rätten all den norska staten kan hállas ansvarig for den skada sam norsk oljaorsakar utanför Norges gränser.

Domsiutet at all bettakta sam en grundlaggande seget for framtida prOvningar ochbetyder all det kan komma tier fall I framtiden. Rättsfallet kan ocksá inspirera andra landerdâ det finns met On 100 lander tunt om världen sam hat liknande lagparagrafer.

Det boreala skogsprojektet Great Northern Forest har som mál all den globala skogsskOvlingen ska minska radikalt till at 2020 jamtört med 2010 ê.rs nivâer.

Under 2017 lanserade vi tvâ rapporter sam belyste och spârade vart virket fran avverkadenaturskogar hamnar i varor fran mânga kanda fOretag i Europa och Amerika, Eye on theTaiga (Ryssland) och Wiping Away the Boreal (Norden). Syftet med dessa var att sättapress pa företagen bakom avskogningen och de kunder sam köper virket.

Vi arganiserade ocksâ ett volontarläget for människor sam ville veta mer och gOra met fOrskogarna. Flera av dessa grupper hat sedan dess besökt skogar sam hotas av
avverkning och rapparterat am de hat sell tecken pa pägáende avverkning i dessaskogar.

Tillsammans med VOrldsnaturfonden WINE i Finland, Bird-Life Finland och flnska
NaturskyddsfOreningen lanserade vi en webbplats sam visar pa alla skyddsvarda skagar iFinland. Dessa kartor hat fatt star uppmarksamhet I finska medier.

Under hösten riktade Gteenpeace Norden start fokus pa det svenska fötetaget Essity,sam at varidens nast storsta tillvetkare av mjukpapper ach dess leverantorer i NardenRyssland och Asien Under en manad av aktiviteter satte vi press pa faretaget medbudskapet all inte awerka urâldrig ach skyddsvatd skog far all tillverka engângsartiklarDessa aktiviteter kulminerade med en star aktion pa Ostrand en pappersmassa-fabrikutanfor Sundsvall Greenpeace tillsammans med ell fyrtiatal aktivister fran sju landerstoppade tillfOrseln av awerkad vOrdefull skag till fabriken.

Resultat av Greenpeace undersOkningar am danska fiskekvoter fran 2014 ach 2015flammade upp I ptessen under vàren 2017. Var forskning visade all ell antal fiskare sambedriver stotskaligt fiske agde betydligt stOrre flskekvoter On intentionen med lagen samstyr hanteringen av kvoter. Danska fiskerimyndigheten hade blundat och lãtit det passera.Var undersokning hade kickat gang en statlig utredning och nat slutsatserna blev affentligaI bOrjan av 2017 sa ledde uppmärksamheten till all Ministern for Fiske, Jordbruk och MatfOrlorade sin flskeripartfölj. Statministern sitter On idag I offentliga fOrhOr am sina kapplingartill “kvot baronerna” sam media dopt fiskarna till. Della Or ell tydligt exempel pa all det garall ha framgang med all utmana foretags makt Over miljopalitiken.

FOrutam all arbeta palitiskt arbetar Greenpeace även mat den finanslella sektarn for allstyra am finansiella institutianers investeringar till hállbara alternativ. Vi övertygar
investerare att till exempel investeringar i fassila brOnslen inte hat en ftamtid.

En viktig milstolpe náddes I november2017 nOr vOrldens stOrsta pensiansfond, narskaaljefondens styrelse beslot all begara mandat all avveckla investeringar i alja och gasaktier. Beslutet visar pa en viktig fOrandring av investerares synsall pa aIja sam en kOlla tillframtida hog avkastning till all se pa investeringama sam en risk
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En annan viktig förändring i synsatt at att 44% av norrmännen röstade for aft oljan skulle

behllas I marken istället fOr aft utvinnas en undersokning av PSOS hösten 2017. Vi ser

detta som en viktig forändring bland norrmännen, oljan ses inte angie som fundamentet

fOr ftamgáng utan utgör ett hot mot kilmatet.

Under hOsten 2017 har sâ svenska statliga pensionstonder blivit mâlet fOr Greenpeace

arbete med aft förmá investerarna aft dra sig ur investeringar I fossila bränslen. Fondernas

etiska och hâllbara riktlinjer mste skarpas. Det arbetet kommer fortsatta under 2018.

I Danmark lade Greenpeace grunden for vidare arbete med klimatproblemen av köft och

mjolkproduktion. Kampanjen har rönt stor uppmOrksamhet men är fortlarande bara i sin

linda och kommer fortsäfta med full kcaft under 2018.

Greenpeace àterupptog sift arbete med aft skapa ett marint reservat I Antarktis. Projektet

eds IrOn Sverige och dess mOl at aft skapa världens stOrsta marina reservat I Weddell

havet. Arbetet i Antarktis at bOijan p0 en kampanj for att fO till en ambitiOs FN Hays

konvention vilket skulle mOjliggOra skyddandet av stora hay Overallt pa jorden, inklusive

Arktis. Under 2017 koordinerades och planlades arbete medan aktiviteterna startade I

borjan av 2018 for aft fortsätta under 2018 och 2019.

Under december 2017 startade ocksO arbetet med att utbilda och träna miljO- och

demokratirOrelser i fredligt civilt motstOnd och kampanjarbete. Projektet at eft samarbete

mellan Greenpeace i Central och Ost Europa, Grekland och Civil Rights Defenders i

Balkan länderna.

Resultat och Staflning
Greenpeace Norden at ekonomiskt stabilt. Den hoga andelen av gOvor via autogiro, 95%,

mOjliggOr l0ngsiktigt planerande.

Arets underskott p0 2 136 tkr är hOgre an budgeterat.

Investeñngspolicy
Greenpeace hat sin kassa p0 räntebärande bankkonto och spekulerar därmed inte med

donetade medel. lnnehavet av minsta mojliga antal aktier I ett fOtal bolag har tillkommit av

kampanjskàl och got aft Gteenpeace fOt tillträde till Orsstammor och annan information.

Värdet av dessa aktier uppgOr till ett tusen kronor. Vidare ager Greenpeace 12 andelar I

eft vindkraftverk I Danmark sedan kooperativets bildande. FOr mer information se not 11.

Givare
I de nordiska länderna at det 156 743 personer som stOdjer Greenpeace finansielit. Vi är

oändligt tacksamma for ala bidrag som finansierar arbetet for aft bevara vOr planet tOt

tramtida generationer.

Antal givare i Norden

201 7-1 2-31 2016-12-31 201 5-1 2-31 201 4-1 2-31 2013-1 2-31

Sverige 97890 -2,3 % 100 216 -6,6 ¾ 107 329 -2,8 % 110 463 12,5 ¾ 98 218

Danmark 23 996 -4,1 ¾ 25 027 -3,5 % 25 947 -4,3 % 27 100 3,2 % 26 266

Norge 16349 -6,9% 17560 0,7 ¾ 17442 42,4 % 12 250 81,9% 6734

Fin’and 18 508 -5,3 % 19 544 -2,5 ¾ 20052 -2,7 ¾ 20 605 -1,8 % 20 988

Total 156 743 -3,5 % 162 347 -4,9 % 170 770 0,2 % 170 418 12,0 % 152 206

Definitionen av en givare at en person som ger minst ett bidrag mom loppet av 12 mOnader.
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Intakter
lnkomsterna hat ökat med 4,5% till 210 940 tkr jämtört med 201 862 tkr 2016.Greenpeace Norden har thtt bidrag uppgâende till 6 350 tkr fran var moder-organisationGreenpeace International och 1 800 tkr I bidrag fran andra Greenpeace kontot fOr vârtarbete for aft bevara Arktis, den boreala skogen och for att skapa ett marint reservat iAntarktis.

Gteenpeace Norden hat tte “90-konton” pa vilka intäktetna hat vatit 139 383 tkr, dvssamtliga inkomster Svetige kommet in via 90-konto.

Bidtag till Greenpeace Ryssland det sâ kallade Russia Support programmet uppgick till1802 tkr, bidrag som till stOrsta delen kommer via autogiro.

Jamflg Jamffg Jamlfg ]amtfg2017 at 2016 at 2015 ar 2014 at 2013ntäkter 210940 4,5% 201 862 2,2% 197547 3,2% 191 329 12,6% 169897Gâvor 197 436 4,4% 189 039 -2,2% 193 377 6,0% 182 451 12,5% 162 247Varav arv 3-536 40,6% 2 516 542,4% 392 -70,5% 1 326 66,8% 795varav gâva PostkodLotteriet 20 000 33.3% 15000 -31,6% 22000 0,0% 22 000 0,0% 22 000Bidtag 13504 5,3% 12 623 204,8% 4207 -52,6% 8 878 0,0% 8878Varav PostkodLotteriet special proekt 3552 -33,2% 5376 0 -100,0% 1 968 -15,1% 2378Verksamhetskostnader -195 956 -7,9% -212 682 9,0% -195 085 -6,1% -207 686 23,5% -168 131Resultat -2 136 -137,0% 5 769 177,3% 2 081 -712,3% -16976 -903,0% 2 114LfkvldaMedel 72214 53,6% 47021 7,1% 43917 37,7% 31 685 23,3% 41 560Balansomslutning 84825 46,3% 57976 5,8% 54795 29,1% 42433 -16,6% 50 903

Svenska PostkodLofleriet
Greenpeace Norden blev formanstagare till Svenska PostkodLofteriet 2008, och har tramtill och med verksamhetsâret 2017 mottagit 164 080 tkr, specialprojekten oräknat

december 2017 tick Greenpeace Notden 19 mlljoner fOr tvà specialprojekt. Skapandetav eft marint reservat I Antarktis fick 8 miljoner. I samarbete med Civil Right Defenders tickGreenpeace 11 miljoner for aft engagera och stärka medborgare I framfor ailtBalkanomrãdet och aft skapa eff motstàndskraftigt samhalle. Bâda dessa projektsträcker sig over tvâ âr. Specialprojektet med aft skydda boreal skog I Norden, Rysslandoch Nordamerika fortsätter ocksà det in i bOrjan av 2019.

Arets resultat
Arets resultat at 2 136 tkr.

Disposftion av resultatet
Styrelsen foreslâr att resultatet disponeras enligt följande:

Eget kapital vid árets bOrjan 19 900 194 kr
Atets resultat -2 135 545 kt
Aft balansera i fly rakning 17 764 649 kr
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Resultatrakning

Not 2017 2016

Gâvor
197436 189039

Oronmãrkta bidrag 13504 12 823

Verksamhetens ntäkter 1 210 940 201 862

Andamâlskostnader -165 788 -154 968

Insamlingskostnader -43 633 -37 617

Administrativa kostnader -3 262 -3 371

Verksamhetens kostnader 2,34,5 -212 682 -195 956

Verksamhetens resultat -1 742 5 906

Rdnteintäkter och liknande resultatposter ‘ 7 94 17

Räntekostnader och Iiknande resultatposter 8 -447 -154

Resuftat efter nansieIIa poster -2 096 5 769

Skatt p ârets resultat 9 -40 0

Resuitat -2 136 5769
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Balansrakning

TILLGANGAR Not 2017-12-31 2016-12-31
AnJaggningstDlgângar
mmateriela anIaggnngstillgángar 1 D

Aktiverade kostnader databas 3 797 3 165
3797 3165

Materiella anIäggningstiIIgngar 11
Inventarier 7102 1 364
Aktivitetsutrustning 692 572
FOrbattringsutgifter pa annans fastighet 148 285

1942 2161
Finansiella anlaggningstillgangat

Aktier och andelar 12 49 49
Hyresdepositioner 1 718 1 668

1767 1717

Summa Anãggningstiflgângar 7 506 7 043

Omsattningstiligângar
Kortfristiga fordñngar

Fordringar Greenpeace kontor 13 289 127
Ovriga fotdringar 4 23
Skaflefordringar 387 249
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter 14 4426 3 518

5106 3912
Kassa och bank 72 214 47 021

Sum ma Omsäffningstillgãngar 77 319 50 933

Summa Tillgângar 84 825 57 976
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Balansrakning

EGET KAPITAL OCH $KULDER Not 2017-12-31 2016-1 2-31

Eget kapital

Balanserat kapital 19 900 14 130

Arets resultat -2 136 5 769

Summa eget kapital 17 764 f9 900

Ovriga avsattningar

Avsattningar for juridiska tvister 15 1 455 144

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 329 3 525

Skulder Greenpeace kontor 16 23 570 13 202

Ovriga kortfristiga skulder 17 24 399 6 762

Upplupna kostnader och tOrut-

betalda intäktet 18 15 309 14 443

Summa korttristiga skulder 65 606 37 933

Summa eget kapital och skulder 84825 57976
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Kassaflädesanalys
indirekt metod

2017-01-01 2016-01-01
2077-12-37 2016-12-31

Lapande verksamhet
Resu[tat efter finansielia poster -2 096 5 769

Justering for poster som inte ingr I kassaflOdet
Avskrivnngar

1 610 2205lnkomstskatt
4Q PKassaflode fran den Iöpande verksamheten fore förãndnngar -526 7 974av rörelsekapitalet

Kassafläde fran farandringar I rörelsekapital
Okning/minskning av kortfristiga fordringar -1194 -915Okning av kortfristiga skulder 27 673 -2 032Okning/minskning övriga avsattnngar iSiiKassaflOde fran lOpande verksamhet 27 265 4477

lnvesteringsverksamhet
Okning av immateriella tilgângar -902 -819Okning/Minskning av anldggningstillgângar -1121 -525Okning/Minskning av finansiella tillgângar

-23KassaflOde fran investeringsverksamhet -2 072 -1 367

Arets kassaflOde
25 193 3 704

Ukvida medel àrets början 47 021 43 917

Ukvida medel ârets slut 72 274 47 021

likida medel ngâr kassa, bank och övriga kortfristiga placeringar
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REDOVISNINGS- OCH VARDERINGSPRINC1PER

Arsredovisningen har upprättats enlighet med ârsredovisningslagen och Bokforings

nämndens allmänna rád 2012:1 (K3) och FRIIs styrande riktlinjer for àrsredovisning.

Redovisningen innehâller inga andra uppskattningar eNer berakningar an avsättningarna for

juridiska tvister.

Resultatrakningen

Intãkter
Foreningens fOljer FRIls definition av gãvor och bidrag. lntäkter redovisas till det verkllga

värdet av vad som erhállits eller kommer att erhàllas. lntàktet intäktsfOrs den period

gàvan överlämnats pa ett sakrättsligt bindande sätt. Sedan 2008 äí Gteenpeace ocksá

fOrmOnstagare I Svenska Postkodlotteriet.

Erhâllet projektbidrag som är förenat med villkor om âterbetalningsskyldighet skuldförs.

lntäktsredovisning av sâdant bidrag sker I takt med aff kostnader upparbetas det

specifika projektet
/

Kostnader
Kostnaderna avser kostnader uppkomna och tillhOrande perioden.

Klassificenng av kostnader

AndamOlskostnaderna inkluderar kostnader fOr kampanjerna, inklusive loner fOr

kampanjpersonal, drift och underhâll av aktionsavdelningen samt Ovriga kostnader direkt

relaterade till andamalet definierat av Greenpeace Norden. Andamálskostnader inkluderar

även bidrag till Greenpeace Ryssland samt Greenpeace International.

lnsamlingskostnader inkluderar lOner till personal, kostnader fOr rekrytering av nya givare

och Ovriga kostnader for aff samla in medel till miljöarbetet.

Kostnader for administration avser kostnader som är relaterade till administration av

organisationen, sasom ekonomi, kontorsadministration och IT. Administration och

indirekta kostnader sásom hyra fOr lokal, kontorsmateriel och avskrivningar etc at

fOrdelade pA “ändamAl”, “insamling” respektive “administration”. FOrdelningen pA

respektive verksamhet at baserad pA antalet sysselsaffa personer.

Leasing
FOreningens samtliga Ieasingavtal redovisas som operationella, d v s leasingavgiften

(inklusive fOrsta fOrhOjd hyra) redovisas linjärt over leasingperioden.

Skatter
Total skatt utgOrs av aktuell skaff och uppskjuten skatt. Aktuell skatt at skatt som skall

betalas eller erhAllas avseende aktuellt Ar. Hit hOr även justering av aktuell skatt hanforhg

till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beràknas enligt balansrakningsmetoden med

utgAngspunkt I temporära skillnader mellan redovisade och skaffemässiga värden pA

tillgAngar och skulder.

12
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Balansrãkningen

Immatehella anlaggningstiltgângar
Kostnader fOr utveckling av en givardatabas at aktiverat scm en immaterieH tiHgng.Databasen hat varit drift sedan 2007. Avskrivning av databasen pâbörjades juli 2007och sker linjärt Over tillgángens nyttjandeperiod, 10 at, och redovisas som kostnad iresuftatrakningen.

I slutet av 2014 pâbörjades aktiveringen av en ny databas. Den nya databasen utvecklasgenom internt arbete mom organisationen med hjalp av konsulter. Nat databasen Or klarkommer den skrivas av linjOrt pa samma sOtt som nuvarande databas.

MateneHa anlaggningstlllgângar
Avskrivningar sket linjärt Over tillgângens berOknade nyttjande period. Avskrivningar enligtplan basetas pa ursprungliga anskafftiingsvarden och en berOknad nyttjandeperiod av treat for datorer och kontorsutrustning, och tre till fem at fOr mObler, bilar, bâtar och annanaktivitetsutrustning.

Finansiella tillgãngar
Greenpeace placerar inte sina medel annat On pa räntebärande konto. Foreningen hardock bland aktier och andelar I fOretag fOr att kunna fâ tilltrOde till arsstammor. Onoteradeandelar värderas till anskaffningsvatde och noterade till marknadsvOrde.

Fordringar
Fordringar hat efter individuell vOrdeting upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta.
Fordnngar och skulder I utlãndsk valuta
Fordringar och skulder i utlOndsk valuta hat omrOknats till balansdagens kurs.Kursdifterenser pa verksamhetsfordringar och verksamhetsskulder ingar Iverksamhetsresultatet medan differenser pa finansiella fordringar och skulder ingar blandfinansiella poster.

FOrutbetaida kostnader I utlOndsk valuta vOrderas tiN vOxelkursen per anskaffningsdatum.
Avsattningar for jundiska tvister
En avsattning redovisas i balansrOkningen när foreningen hat ett tormeNt eller informeiltâtagande som en fOljd av en inttäffad hOndelse och det Ot ttoligt att ett ufflöde av tesutsetkrOvs for aft regleta átagandet och en tillfOrlitlig uppskattning av beloppet kan goras.

Avsauningar for ovnga dsker
Inga avsattningat har gjorts fOr risken aft immateriella eller materiellaanlaggningstillgángat, ftamtida intOkter, eller fordringar pa andra Creenpeace kontor atOvervärderade. Skulle sâdana OvervOtden uppstâ sktivs vOtdet av tillgangen ned direkt.

13
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NOTER

1 lntãkter

Gâvor
2077 2076

Gvor fran allmánheten 173 900 171 523

Nv
3536 2516

Gava fr Svenska Postkodlotteriet 20 000 15 000

197436 189039

Oronmãrkta bidrag 2077 2016

Bidrag t Greenpeace Ryssland 1 802 1 939

PostkodLottenet Special projekt 3552 5 318

Oronmärkta bidrag ft Greenpeace enheter 8 150 5 566

13504 12823

Intãkter per land 2077 2076

Sverige
139383 133395

Danmark
26 068 27 646

Norge
18546 17406

Finland
18 792 17 850

Nbrden
8150 5566

270940 201 862

2 Verksamhet I Norge

2017 2016

Gâvor,arv
18547 17406

Ränteintäkter och flknande 2 2

lnsamlingskostnader -6 299 -6 335

Andamalskostnader -25 964 -20 718

Administrativa kostnader 0 0

Räntekostnader och liknande Q

Verksamhetens kostnader -32 263 -27 053

Verksamhetens resultat -13 714 -9645

I Notge liksom resten av Norden arbetar vi främst med klimat och energifragor med inriktning

pa utvinning av fossila bränslen och aft skydda Arktis mat exploatering i olika former.

Dâ vi mom Norden bedriver gemensamma kampanjer och delar personal Iänderna emellan

boktörs vâra kampanjkostnader pa projektniva och inte pa landnmva.

I Norge bokförs bara kostnader som fakturerats ass i Norge, eller kostnader fOr var norska

personal.

DO vi inte hat nOgon administrativ personal Norge, och dO vOra omkostnader nycklas Ut p0

antal huvuden pet avdelning, Or alla kostnader fOr kontot utnycklade p0 kampanj respektive

insamling.

3 Upplysningarom revisorsarvoden 2017 2016

Revisionsuppdrag 224 232

Ovriga uppdrag* 40 31

264 263

*Revision av special ptojekt och andra konsultuppdrag
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4 Personal

2017 2016Medelantal anstãllda Man Kvinnor Man KvinnorSverige 20 27 28 28Danmark 20 9 19 8Norge
,., 8 4 8 2Finland 11 8 8 9

59 48 63 46
Antal anställda är uträknat scm heltids- och helârsanställda for fasta tjOnstet.Greenpeace at beroende av do mnga frivifiga scm satsar tid och energi pa att stödjaorganisationens arbete. At 2017 hade vi, omräknat till heltids/helOrsanställda, 19 aktiva frivilligascm atbetat heft utan ersbttning.

Loner àch andra ersattningar
fast anstäflda

2077 2016Lön och andra ersättningar
Generalsekreterare 1129 797Ovriga anställda 48 167 46 985Totalt 49 296 47 782
Pensionskostnader
Generalsekreterare 116 138Ovriga anställda 4 367 4 526Totalt 4483 4665
Ovriga sociala avgifter
Generalsekreterare 9 187Ovriga anställda 7 952 8 190Totalt 7 960 8 377

Lönekostnader fast anstãllda 61 739 60823

Under 8 mânader 2016 var Greenpeace Nordens generalsekreterare, scm at dansk,utlanad till Greenpeace lnternatbnal. TillfOrordnad generalsekreterare var NordensProgram Director, scm at svensk. D lönestrukturen är clika Danmark jmf medSverige är därfOr lönesiffrcrna for generalsekreteraren mellan 2017 och 2016 betajärmfOrbara pa totalnivâ. Bruttolönen at hogre Danmark d den anställde sjãlvbetalar de sociala avgifterna, medan det sociala avgifterna Sverige betalas avarbetsgivaren.

Förutom de mânga oaviönade frivilliga har Greenpeace manga korttiddsanställdaDet är omOjligt att räkna cm dessa korttidsanställda, ofta timavlönade, till helârsanställda. Nedan anges lönesummorna for dessa korttidsanstOllda for jOmtOrelsemed fast anställda.

Lone- och Iônebikostn. per land 2017 2076Sverige fast anstOilda 28 323 31194Sverige korftdsanställda 6 194 7 246Danmark fast anställda 18 165 15 379Danmark korttidsanställda 1 545 651Norge fast anställda 6 458 6 466Norge korttidsanstallda 8 569 7 449Finland fast anställda 8 793 7 784Finland korttidsanställda 3458 3 793Totalt fast anställda 61 739 60 823Totala lönesummor per land 81 505 79 963

)
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Varken styrelse eller röstande medlemmar uppbär nagon ersâttning

Greenpeace har inga avsättningar for pensioner sin balansräkning.

Generalsekreteraren har tolv mOnaders uppsägning frOn organisationens sida.

Inga särskilda avgOngsvederlag Or avtalade.

Konsfördelning i Greenpeace ledning och styrelse
2017 2016

Man Kvinnor Man Kvinnor

Ledning 4 2 1 4

Styrelse 4 3 4 3

5 Avskñvningar
2017 2016

Avskrivningar enligt plan p0:

Aktiverade utgifter databasutveckling -270 -539

Inventarier -900 -1 266

Aktivitetsutrustning -303 -259

Ombyggnationer kontor -137 -141

-1610 -2205

6 Leasing 2017 2016

Framtida rninimileaseavgifter sorn ska erlOggas

avseende icke uppsagningsbara leasingavtal:

Förfaller till betalning mom ett Or 6 332 6 754

Förfaller till betalning senate an efl men mom 5 Or 6 563 7 687

Förfaller till betalning senate an fern Or 0 0

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 6 441 7 049

Den operationella leasingen utförs I ailt väsentligt av hyra lokaler och inventarier.

Avtalet om hyra av lokalerna i Stockholm loper p0 10 mãnader, i Helsingfors p0

2 Or, Oslo p0 1 Or och Kopenhamn p0 5 Or.

Storleken p0 de framtida leasingavgifterna redovisas till nomineilt belopp.

Inventarier leasas p0 3-5 Or.

7 Rànteintãkter och Iiknande

resultatposter 2017 2016

RänteintOkter 2 2

Valutakursvinstet 92 14

KapitaMnster 0 1
94 77

8 Rãntekostnader och liknande

resuftatposter 2077 2016

ROnta pa kortfristigt IOn -7 -10

ValutakurstOrluster -440 -144

-447 -155

9 Skafter 2017 2016

Aktuell skaft innevarande Or -40 0
-40 0
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10

Aktiverade kostnader for databas
utveckling
Anskaffningsvarde iid rets början
lnköp under âret
Anskaffningsvärde vid ârets slut

11
.—.

Inventarier
Anskaffningsvarde vid ârets början
lnköp under âret
Anskaffningsvãrde vid ârets slut

Avskrivningar vid rets början
Arets avskrivningar
Avskrivningar vid ârets slut

Bokfört vãrde

2017
p9304

638
9 942

-7 940
-900

-8 840

1102

2076
8815

489.
9304

-6 674
-1 266
-7 940

1364

AktMtetsutnistning
Anskaffningsvarde vid ârets början
lnkop under âret
Anskaffningsvärde vid rets slut

Forbaftringsutgifter annans
fastighet
Anskaffningsvarde vid rets början
lnköp under ret
Anskaffningsvärde vid rets slut

Avskrivningar vid ârets början
Arets avskrivningar
Avskrivningar vid ârets slut

BokfOrt vãrde

Avskrivningar vid rets början
Arets avskrivningar
Avskrivningar vid árets slut

Bokfört vãrde

2017
8 289

901
9190

-5 124
-270

-5 393

2016
7 470

819
8 289

-4 584
-539

-5 123

3796 3165

Avskrivningar vid ârets början
Arets avskrivningar
Avskrivningar vid ârets slut

BokfOrt vãrde

2017
4 654

483
5737

-4 142
-303

-4445

2076
4629

26
4654

-3883
-259

4142

692 512

2077 2016

1 280
0

1 280

-995
-137

-1133

148

1 271
10

1 281

-855
-141
-996

2%j
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12 Lângfristiga placeringar
Andelar I vindkraftsprojekt I Danmark

Ovriga Aktier

13 Fordringar Greenpeace Kontor

Greenpeace Osterrike
Greenpeace Kina
Greenpeace Spanien
Stiftelsen Greenpeace

14 Fömtbetalda kostnader och

upplupna Intãkter
Färutbetalda hyror
Ovriga forutbetalda kostnader

Upplupna arv

15 Avsâttningar for juridiska tvister

I de utgâende balanserna finns 1455 (144) avsatt for juridiska

tvister

16 Skulder Greenpeace kontor

Greenpeace Tyskiand
Greenpeace Storbritannien

Greenpeace International

17 Ovnga kortfristiga skulder
Skulder till personalen
Personal skall och sociala avgifter

Oronmärkta model Carolina Nyberg Steiser fond

Aterbetalningsbar del PostkodLotteriet

Aterbetalningsbar del övriga öronmärkta medel

2017 2016

2017
11774

424
168

2 943
15309

2017

266
266

1 443
699

1 376
3 518

2016
172

16
13014
13 202

2016
11 496

510
36

2 401
14 443

2016

250
250

2017 2016
48 48

1 1
49 49

Greenpeace Norden nnehar sm poster aktier I ngra kemi- och skogsföretag

syfte att erhlla information fran dessa samt erbjudas möjlighet afl deltaga p

aktieagarmoten. Greenpeace Norden innehar även aktier ott danskt vindkrafts

kooperativ

2017 2016
0 3
0 63

178 0
110 55
289 121

1 471
2 955

0
4426

2017
56

0
23514
23570

2017
227

2 258
620

20 553
741

2016
215

1 995
0

4 552
0

24399 6762

18 Upplupna kostnader
Semesterlöneskuld
Särskild löneskail Sverige

Upplupna pensioner
Andra upplupna kostnader

19 Ställda sakerheter

Spätrade bankmedel

1$
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Var revisionsberättelse har ämnats den

Grant Thornton Sweden AB

n NoreIt
Auktdriserad revisor

20 Vasentliga händelser efter verksamhetsáret

Greenpeace har bes)utat aff overklaga domen I kampanjen mot

oeborrningstiHlstnd Arktis, samt domen om kvarhâNande av den

rib-bat som blev konfiskerad samband med stoppandet av oljeborrning.

Kopenhamn den 14 april 2078

JAgneta Rén Main /

Styrelseordforande

/
Mais Rarup Christensen

Generalsekreterare

Mats Knapp Kat leen McCaughey() )

Simo KyllOnen

Brie RogQ s Low

hI

Dan Hirds aul

2018
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REVISIONSBERATTELSE

Till ársmötct I Greenpeace Norden
Org.nr. 857204-42$O

Rapport om ársrcdovisnrngen

Uttalanden
\lj hat utftirt en revision av irsredovisnsngcn für Greenpeace Norden
fdt rakenskapsaret 2017-01-01 -- 2017-12-31.

Inligt var uppfattning bar aesredovisningcn upprattats i enhghet med
ãrsredovismngslagen och ger Cfl 1 alla vasentliga avseendcn rättvisande
bid av foreningcns flnansiclla claiming per den 31 december 2017 och
av dess finansiella resuhat für ãret enligt trsrcdovisningslagen.
Förvaluuingsbcrattelscn är forenlig med arsredovisningens ovriga
ddar.

Vi tillstyrker dàrföt alt fOreningsstimman faststäfler rcsultatrakningen
och balansnikntngen.

Grund for uttalanden
Vi bar utfOrt revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god rcvisionssed s Svetige. Vart ansvar enhgt dessa
standarder beskrtvs narmare I avsntttet “Revtsorns anavar”. Vi ar
oberoende i fOrhâllande till fareningen enltgt god rcvlsorssed I Svedge
oclt hat I Ovngt fuilgort vart yrkescuska ansvar enhgt dcccii krav.
Vi anser alt de rcvisIonshevis vi hat inhämtat at ulirackliga och
andamaisenliga corn grund for vara uttahanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen corn bar ansvarct für att arsredovisntngen upprättas
och alt den get en rittvisande bild cnligt irsrcdovisningslagcn.
Styrelsen ansvarar ävcn für den mtcma kontroll corn den bcdorner är
nodvandig für alt uppratta en arsredovisning som inte mnchállcr nigna
vàsenthga fehaktighcter, vare sig dessa beror pa oegcnthghetcr cUrt pa
fel.

\‘id upprattandet av arsredovisrnngen ansvarar styrelsen für
bedomnmgen av furernngcns fdrmaga att fortsätta verksarnheten. I)en
upplyser, nar sa an uulampligr, om förhâllanden corn kan paverka
formãgan alt fortsätta verksamheten och att anvanda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock intc om
styrelsen avser alt hlcvtdera fOrcningen, upphöra med verksamhcten
eller inte bar nagot realisaiskt alternativ till att gOra flagon av detta.

Revisorns ansvar
Vära mal ir aft uppnã en nmlig grad av säkerhet urn huruvida
àrsredovisningen corn heUser inte innehifler nágra vasentliga
fehakogheter, vare sig dessa beror pa oegcntlighetcr dller pa fcl, och alt
lämna en rcvisionsbcrättelsc corn innehaller vara uttalanden. Rimlig
säkerhct an en hog grad av sikerhet, men an ingen garanti für att en
revision corn utfors enligt ISA och god revisionssed 1 Svenge afldcl
kommer att upptäcka en vasenthg felakoghet om en sàdan finns.
Felaktigheter kan uppstâ pa grund av oegenthghcter eller fel och arises
vaxa vasentliga om de enskih dee tillsarnrnans rms]igen kan fürvantac
paverka de ekonomiska beclut corn användare fattar med gnmd I
arsredovssnmgen.

Som dcl av en revision ciiligt ISA anvanden vi profescioneilt omdome
och bar en professionelit skeptisk instailning under hela revisionen.
Dessutom:

• idenoflerar och hedOmer vi rickerna für vascnthga fclaktighetcr I
arsredovistungen, vane sig dessa bcror pa ocgenthgbetcr dee pa fel,
utformar och utfOr granskningsâtgarder bland anoat utifrân dessa
risker och inhämtar rcvisionsbcvis corn an tillräckhga och
andamâlsenhga für att utgüra en grund für vãra uttalanden. Risken for
att ulte upptäcka en väsenthig felaktighet till fold av oegentbghcter in
hogre in für en vasenthg felaktigliet corn heror pa fel, eftersorn
oegenthghcter kin innefatta agcrande I maskopi, fOrfalskning,
avsiktliga urdimnanden, telaktig information dller asidosattande av
intern kontroll.

• skaffar vi oss en fOnstâelsc av den dcl av fdreningcns interna
kontroll sum bar betydelse für vir revision für alt utforma
granskningsatgiirder sum an Himpliga med hinsyn till
omstanthgheterna, men inte für att uttala oss om effcktiwtcten I den
interna kontrollen.

• utvarclcrat vi Limpligheten t de reck)visningsprinctper corn anvinds
och nirnlighcten i styrelscns uppskarnungar I redovisnitigen och
tillhOnande upplysning’ar.

drar vs en slutsats urn lirnpligheten I- att styrelsen anvinder
antagandet urn fortsatt drift vid upprattandet av ãfsredovlsrnngen. Vi
drar ocksa en slutsats, med grund i de inhimtadc revisionsbcvisen, urn
huruvida det finns nagon vasentlig osäkcrhetsfaktor corn avser sildana
handelser eller fOrhâllanden corn kan leda till betydande tvivel om
foreningens fOrrniga aft fontsätta vcrksarnhctcn. Om VI drar shitsatsen
att det finns en visentlig osalcerhetsfaktor, mãste vii
rcvisionsbenittelscn fista uppmarksamheten pa upplysningarna I
irsrcdovisningen om den vasentliga osikcrhctsfaktom dIet, orn
sãchana upplysningar an otilkackliga, modificra uttalandet om
arcredovisnmgen. Vara clutsatcer baseras pa de revistonsbevis.som
mhämtas frarn till datumct für revisioncberittelsen. Dock kin frarntida
handelser ellen fOnhâllanden gora alt en fOremng trite lingre kan
fortsitta vcrksarnheten.

• utvandcrar vi den overgopande prescnta000cn, strukturcn och
innehãllet 1 irsredovisningen, danbland upplysningarna, och orn
àrsredovisningcn âterger de underlig.gisnde transalctionerna och
händelserna pa ctt cant corn ger en rättvssande bild.
Vi mãste inforrncra styrelsen om bland annat revistonenc planerade
ornfattning och rntiktning samt ndpunkten für den. Vt rnastc ocksi
informera orn betydclsefulla iakttagclser under revicionen, danibland
de cvcntuella betydande britten I den mterna kontrollcn corn vi
identiflerat

Registrerat revisionebolay
.1 CSrr,nt Ih,rnic,r lid

1(2)
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
forfattningar

Uttalande
UtOver var revision iv irsredovisningen bar vi aven utfOrt en revisionav styrdsens förvaltnmg für Greenpeace Norden for rakenskaps5rer2017-01-01 -- 2017-1231.

Vi tiuistyrker itt forcningsstarnman beviljar styrclsens ledamOtcr
ansvarsfrihet für rikeuskapsircr.

Grund for uttabnde
Vi bar urfiirt rcvisloncn cnhgt god revisionssed i Svedgc. Vàrt ansvareuligr denna bcskñvs nuirmare 1 avsnittet “Rcvisorns ansvar’. Vi ärobcroende i förhallande till fOreningen enligt god rcvisorsed I Svcngeoch bar i ovrlgt ftiflguort vãrt yrkescOska ansvar eitligt dessa krav.
Vi anser att de rcvtsionsbevis vi har mlaimtat at tillrackliga och
indamalsenliga som grund für vhrt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det ár styrelsen som anivarar for fOrvaltntngen.

Revisorns ansvar
Vãtt m’al betráffande revisionen isv fOrvaltningen, och därmed vüttuttalande om ansvarsfrihet, at att mhämta revisionshevis für art mcden rimlig grad av sakethet kunna bcdOma om nagon styrelseledamotnagot vasentligt avseendc fOretagit nSgon ãtgard cUrt gjort sig skyldig
till flagon forsummelse som kim fOranleda ersiittningsskyldighct snotfüreningen.

Rinilig säkerhet äî en hog grad av säkerhet, men ingen garanu für atten revision som utförs cnuigt god rcvisionssed I Sverige allfld kommerart upptacka âigiirdcr elier fOrsummelscr som kan türanlcda
ersattnsngsskyldighet mot forcningen.
Som en del iv en revision enhgt god revisionssed i Sversge använder viprofussioneilt omdöme och bar en professioneilt skeptiik instuiulningunder bela revisionen. Granskmngen av forvakningen gnindar sig
främst pa revislonen iv ràkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsãtgiirder som utförs baseras pa vlr professiondlla
bcdommng mcd utgângspunkr i risk och vascnthghet. Dct innebar art
vi fokuserar granskningen pa sâdana atgiirder, omrãden och
fOrhüflanden som ár vasentliga für verksamhetcn och dar avsteg ochOverträdelscr skulle ha sarikild betydelse für forenmgens situation. \1i
gilt igenom och provar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
atgarder och an&a forh’illanden som är relevanta für vart urtalande
em ansvarsfrihet.

Stockholm den 25 april 2018

Grant Thornton Sweden AB

Stefan Nerd

Auktoriserad revisor
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