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Förvaltn I ngsberattelse
Greenpeace Nordens styrelse och generalsekreterare presenterar här följande
ãrsredovisning. Samtliga siffror avser tusental kronor (tkr) cm inte annat anges.

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

Greenpeace huvudkontor är en nederländsk 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 SOC där
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 kärnvapentester utanför Amchitka, Alaska. Försöket att stoppa
kärnprcvsprangningen kännetecknar en av Greenpeace arbetsmetoder, namligen att
gã fran ord till handling och fredligt konfrontera miljOproblemen pa plats. Greenpeace
aktivisten bar vittnesbOrd om allvaret i situationen genom att själv försOka stoppa
miljOfOrstOringen. Viktiga principer i várt handlande är de cm icke-váld, ansvarstagande
och Oppenhet.

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

Greenpeace tar aldrig emot pengarfrãn foretag eller regeringar i nágon del av världen.
Greenpeace är helt beroende av privatpersoners stöd. Det ger css frihet att saga vad
vi tycker och handla utifrán vad situationen kräver. Vi hat inga permanenta vänner eller
fiender. Det är inte ord som räknas utan handlingar.

Greenpeace organisation är strukturerad fOr aft ref lektera vail mál att arbeta som en
sann global miljOorganisation. Vi anser att miljoproblem och dess losningar at

gränslosa. Varje kontor betalar en andel av sin inkomst till den globala organisationen
for att finansiera miljöarbete dat det behOvs som mest.

Greenpeace globala strategi beslutas i samrád med reptesentanter fran de naticnella
och regionala kontoren.

GREENPEACE NORDEN
Greenpeace Norden är en del av den globala otganisationen. Vi at en ideell fOrening
med kontor Stockholm, Helsingfors, KOpenhamn och Oslo. Organisationen hat sitt
sate i Stockholm.

Greenpeace startade i Norden pa tidigt 80-tal. Sedan 1999 arbetar de nordiska
kcntcren tillsammans, med gemensam fOrvaltning och styrning.

Greenpeace stadgar styr hut organisationen skall fOrvaltas. Styrelsen valjs av ãrsmOtet
och hat ansvar fOr crganisaticnens vetksamhet. Greenpeace Norden har 20 rOstande
medlemmar scm at Greenpeace Nordens kontrollerande otgan. P arsmOtet faffat de
rOstande medlemmarna beslut rOrande bokslut och ansvarsfrihet fOr styrelsen. Det
dagliga arbetet skOts av anstàllda pa de fyra kontoren under ledning av general
sekreteraren och med stOd av frivilliga.
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Styrelsen möts minst tre gánger per ár for att fatta beslut om budget och for att
kontrollera att verksamheten följer givna ramar, tinansiella scm andamãlsenhiga.
Styrelsemotena ambulerar mellan de städer dat vi hat kontor.

Styrelse och röstande medlemmar arbetar utan ekonomisk ersättning I nágon form.
FOreningen betalar for resor till och uppehalle under styrelsemotena.

Greenpeace Norden at medlem I Frivillig Organisationernas lnsamiingsràd (Giva) och
tillampar Givas kvalitetskod. MeIlan 2009 och 2013 iämnade Greenpeace kodrapport
och sedan 2014 lämnar vi enhigt Givas tegler Effektrapport.

Greenpeace Norden hat tre 90-konton och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroil.

Greenpeace Norden följer ocksá intetnationella etikregler for ideella organisationer,
numeta kallat Accountable Now, Ansvarig Nu, tidigare kallat International Non
Governmental Organisations (I NGO) Accountability Charter. G reenpeace International
hat vatit mycket aktiv i utvecklingen av INGO som en av grundatna.

Greenpeace Norden i Sverige at medlem i IDEA och hat ett kollektivavtal med
Unionen. Vára anställda i övriga lander hat vait representanter till vãrt personalrád.
Greenpeace Norden färsOker ge váta anställda i de fyra ländetna sã likartade
anstallningsvillkor som lagar och fOtotdningar tilláter.

HI Ibarhet
Greenpeace at en miljoorganisation vilket gOt att vi alitid arbetat med att minska
organisationens eget fotavtryck. Det kan tyckas sjaivklart att Gteenpeace serverar
organiskt och rättvist odlat kaffe, te och frukt och hat oblekt kopieringspappet gjort pa
returpapper, men när vi började med det var det inte lika självklart.

De största utsläppen fran var verksamhet kommer fran värt resande meilan
Greenpeace olika kontot och till de piatset där vi arbetar. 2019 infördes an striktare
regler fOr várt resande, med málet aff minska resandet yfferligate, framfOr alIt
flygandet. Vidate hat Gteenpeace globalt investetat i ett ännu bättre
videokonferenssystem scm etsätter mänga fysiska möten.

Greenpeace Nordens egen servetpark star pa Stockhclmskcntotet scm hat hállbart
producerad el sedan det blev mOjligt att själv välja el-leverantör. Vi använder ocksá
molntjànster hos leverantOrer scm sjãiva använder hállbart ptoducerad el.

Bade uppvärningssystem och mOjlighet att valja hällbart producerad el har därfOr vatit
en viktiga taktorer nat vi bytt kontor i vára nordiska städer. Under 2020 hat den
byggnad Stockholmskontoret ligger i ändtat uppvärmningssystem, fran fjärrvàrme till
bergvarme.

KOttproduktion slapper Ut mycket vaxthusgaser och betesmarken skulle kunna föda tier
manniskot om den användes for odiing istàllet. Av miljOskàl tillhandahãller Greenpeace
i Norden bara vegansk, ekologisk, närcdlad mat till sina sammankomster.

Förvaltning 2020
Stytelsen i Greenpeace Norden hat under 2020 bestátt av sex iedamöter, Agneta
Rythén Martin (Sverige), Andrea Cederquist (Tyskland), Dan Hindsgaul (Danmark),
Ingrid Skjoldvr (Norge), Per Rosander (Sverige) och Simo Kyllonen (Finland).
OrdfOrande hat varit Agneta Rythén Martin. Dan Hindsgaul forettader Greenpeace
Notden vid Greenpeace Internationals ársmöte. Under áret hat styrelsen haft fem
mOten. Samtiiga mOten hat vatit digitaIa.
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Greenpeace Nordens generalsekrete rare är Mads Fiarup Christensen. Mads har varit
generalsekreterare sedan september 2008.

Frãmjande av ändamàlet
Greenpeace’ ma! är att förändra várt synsãff och beteende till naturen for att skapa en
grOn och hãilbar planet där alit liv pa jorden kan frodas. Världen genomlider en
omvälvande kris med kraftigt ökande klimatforandringar och en pãgäende sjäffe
massutrotning — báda orsakade av manskliga aktiviteter.Det at vitalt for tiilgängen pa
tent vatten, matproduktion och for var säkerhet aff det finns fungerande ekosystem
med insekter, fãglar och växter. Inte desto mindre riskerar alIt att kollapsa.

Greenpeace i Norden got alit for att skapa verkiig fOrändring. Vi pãverkar de
grundläggande orsakerna till den giobala uppvätmningen och tOrlusten av biologisk
mãngfaid. Vi exponerar sammansvarjningar och nedmonterar destruktiva
maktstrukturer. Vi trycker pa for radikala systemfOrändringar. Hastigheten och kraften i
de forandringar vi set got att det behOvs att mänga av människot agerar for aff lösa
krisen. Gteenpeace Notden är en del av en gtön tOreise. Vi arbetat med bonder,
studenter, fackfötbund och influencers. Vi fötsöket använda oss av ktaften I att
människor otganiserat sig och vi viii mojliggota aff alia kan engageta sig I kampen for
en gtän och fredlig framtid.

Pandemin fOrändrade dtamatiskt vãrt sätt att leva, inte bata i Norden utan ocksá
giobait. Gteenpeace Notdens frivilliga och aktivistet har ocksá fàff fotãndta sitt
atbetssätt fOt att ktäva och skapa fotàndring. Stota demonsttationet hat omvandiats till
Twittetstotmar. Váta skolfOtelásningar, de sá kallade “green speaker”
ptesentationerna omvandlades till webinatiet och váta infotmationsmOten med frivilliga
blev till Zoom mOten. Aven om den globala pandemin begränsade vãra mOjligheter att
gOta saker sá lyckades vára notdiska ftivilliga och aktivistet att tillsammans genomföra
och leverera inspiretande aktivitetet pa ett Covid-1 9 säkert sätt. Under átet har
aktivistet genomfOrt inte mindre an 176 inspiretande, fredliga aktivitetet
kànnetecknande av Greenpeace sätt att atbeta, icke-vãld och civil oiydnad.

Baserat pa djuplodande undersOkningar, inkiusive tvá enkàter pa gtästotsnivä, sã hat
det Norden ledda nätvetket i Eutopa, Empowered Citizens, tuliat Ut tvA seriet av
veckolánga online workshops. Vi hat látit utveckla open-soutce vetktyg som got att
gtupper kan otganisera sig sjáiva och genomfOra on line aktiviteter sjäiva. Gteenpeace
tilihandahäiiet kontinuerligt stöd fOr till exempel “By2O2OWeRiseUp” som mOjliggOr
sttategiskt samarbete Ovet gtãnsetna bland Eutopas miljOgrupper. Värt team
initietade och spelade en nyckeltoil i vad som kom att bli en succe “Climate Care
Uptising”, vilket kuiminetade i tre veckot med 72 aktiviteter I 57 städer i 24 lander.

Under 2020 tiktade vi váta tesurser mot att omvandla de ambitiOsa Nordiska
kiimatmälen till verkliga aktiviteter. I Finland pávetkade várt kampanjatbete att Finland
reviderade sin klimatlag inkiusive 2030 mäien. Atethamtningspianen fOr landet efter
Covidl9 blev en gton plan med mali linje med EU.s gröna ma!. Finska centralbanken
använde Gteenpeace scm remissinstans fOr att f kommentarer pa en ny monetär
sttategi. Trots vära anstràngningar sä Oppnade det statsägda Fortum en ny kolfabrik i
Tyskiand men Greenpeace kampanj fick Fortum och Uniper att tevidera sin strategi sä
att den met biev i linje med Parisavtaiet och 1,5 graders mãlet. Vi kommer fortsãtta att
utmana bolagens planer pa att expandeta mom fossil gasproduktion.

I Danmark, lyckades vi gOra Greenpeace till den primara tösten i debatten for en grOn
aterhamtning efter Covid-1 9. Greenpeace ktävde att poiitikerna visar samma
handlingskraft och ledatskap i klimatkrisen som i pandemikrisen. Vi blev the go-to fOr
media och tillhandahOll analyser av flera klimatplaner fran danska riksdagen. J

4



FOreningen Greenpeace Norden 8572044280

I Sverige sà arbetade vi tillsammans med lokala protestgrupper, andra
miljoorganisationer och ungdomsrärelser mot Preems planer pa att expandera sitt
oljeraffinaderi pa västkusten. Planerna bordlades till slut efter intensiv uppmarksamhet.
Detta är ett ikoniskt exempel pa traditioneilt Greenpeace arbete scm testade hur
seriöst Sverige är med att uppfylla Parisavtalet och klimatmãlen. Stoppandet av
expansionen av oljeraffinaderiet är ett steg pa vägen far att tã bort olja fran Nordsjön
men ocksá en steg pa vägen for Sveriges mojligheter all nã klimatmálen och
implementera miljOlagen.

Greenpeace Norden har lett en global kampanj fOr att exponera banker,
pensionsfonder och andra institutionella placerare for deras lángsiktiga innehav i
fossila bransleforetag, trots att de pratar cm halibara placeringar. Greenpeace
lyckades fa upp ämnet pa agendan i Davos och konfronterade branschen for att de
presenterar tomma ord.

Greenpeace lyckades fã till ett förbud mot vidare licenser for oljeutvinning i den danska
delen av Nordsjön, t.o.m. all den redan utannonserade ãttonde licensrundan togs
tillbaka.Vi använder den här segern for att stärka vära anstrangningar all fá till liknande
förbud i andra lander runt NordsjOn.

De svenska pensions tonderna APi and AP2 som Greenpeace bearbetat scm en del
av finanskampanjen annonserade under ãret all de ska avveckla sina nvesteringar i
bolag med verksamhet med fossila bränslen.

Pa àrets sista dag sã dömde Norges hogsta domstol i det sá kallade ‘Folket mot
Arktisk Olja” fallet. Träkigt nog s anság en majoritet av de 15 domarna att det inte
kunde anses klarlagt att oljeutvinning i Norge idag kan falla under §112 i Norges
grundlag for all effekterna av utvinningen ar for langsamma och forandringarna
kommer for langt fram I tiden Hur besvikna vi an ar over domslutet sa ar vi anda stolta
over det arbete vi gjort. Greenpeace kampanjarbete har lett till att norrmännens syn pa
oljeutvinning i Arktis har förändrats dramatiskt.

Det här stycket laghistoria visar pa hur mycket det kostar med oljeutvinning och
användandet av olja. Alla som har fOljt fallet förstár var ansvaret ligger trots all domen
tillãt fortsatt forstoring av klimatet.

Greenpeace Norden har tillsammans med Greenpeace England lett den globala
Protect the Oceans kampanjen sedan 2017. Kampanjen har mãlet att under FN säkra
ett starkt globalt havsmoratorium där átminstone 30% av vãrldens hay är skyddade
innan 2030.

Det sista benet av var ambitiOsa skeppstur fran Nordpolen till Sydpolen slutade i
Antarktis tidigt 2020. Báda vára skepp Arctic Sunrise och Esperanza har varit med pa
resan och användes fOr vetenskapliga studier. I september genomfOrde vi en
manadslang skeppstur till Arktis dat minsta istjocklek var det näst tunnaste scm
nagonsin noterats. Arctic Sunrise var ett av vãldigt fa skepp i Arktis under den här
perioden. Resan förekom i rubrikerna i New York Times, Al Jazeera, National
Geographic, TIME m.fl. Med pa skeppsturen var den Brittisk-Bangladeshiska klimat
och människoràttsaktivisten Mya-Rose Craig som genomfOrde sin nordliga klimatstrejk
pa ell isfiak. Fran 82 grader nerd deltog hon i Fridays for Future Global Day of Action.

I alla vara nordiska huvudstàder har vi arbetat fOr all hãlla regeringar ansvariga fOr
bristen pa havspolitik. Pressreleaser, utskottsfOrhOr och kreativa aktiviteter scm de
smältande pingvinerna utanfOr finska riksdagen eller den fantastiska utställningen Sea
of Hope scm visades pa Stockholms och KOpenhamns centralstationer, engagerade ,
manga.
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Trots att pandemin försenade internationella havsmöten sá kom 50 regeringar att
officiellt fOrbinda sig att de skall arbeta fOr att skydda 30% av världens hay innan är
2030. AlItfIer erkänner ocksá att det behövs ett globalt havsfordrag for att kunna nã det
mãlet. Nu sager ett ökande antal politiska ledare att havsfOrdraget mãste slutföras.
Representanter fOr 77 regeringar har förbundit sig aff driva avtalet I hamn vid nästa
havskonferens.

Greenpeace fortsaffe sitt arbete fOr att skydda de nordiska skogarna, ett kampanj
omrãde scm Greeenpeace drivit I bade Finland och Sverige under manga ár. Vi
kartlade var högt skyddsvärda skogar finns i Finland och fOrhandlade med det
nationella skogsverket, Metsähallitus, om att bevara dem. Sà här längt har
fOrhandlingarna lett till aft awerkning ställts in eller fOrsenats for over hundra omráden.

I tillägg till detta arbete har vi publicerat en rapport om femtiofem hotade statsägda
skogar i Finland. Detta har tvingat Metsähallitus att lägga planerade avverkningar pa is
i dessa omráden.

I slutet av förra áret lade vi ocksá fokus pa privatägda skyddsvärda skogar, vilket ledde
till ett tryck fran stora köpare som Stora Enso och Metsä och offentlig debatt som i sin
tur ledde till att avverkningen into genomfordes.

Nedstängningarna pa grund av Covid-1 9 under vãren 2020 ledde till att mánga
tillbringade mer tid utomhus. Vi vände det till en mOjlighet aft samla skogsrelaterade
historier och bilder fran sociala medier. Greenpeace var vàrdar for populãra online
caféer fOr skogsfrãgor. Vi faciliterade deltagande I utskottsfOrhOr kring ett kaihygges
förbud scm tillkommit genom ett medborgarfOrslag som Greenpeace samlat in
underskrifter till.

Greenpeace krävde en etablering av en national park i Evo tillsammans med en
koalition av andra organisationer och Helsingfors universitet.Vi samlade in stOd fran
16 000 personer och 50 vetenskapskvinnor och man. Dot finska miljOdepartementet
utnämnde i november Evo som kandidat fOr nästa nationalpark.

I tillägg till dot nordiska skogsarbetet tortsatte vail arbetet att skydda regnskogen I den
Demokratiska Republiken Kongo. Vi avslOjade en potentiell olaglig OverfOring av en
tvà miljoner hektar avverkningsrättighet till en kinesisk operator. Vi sag till att
koncessionen dregs tillbaka och vi krävde den ansvariga ministerns avgãng.

Värt krav pa en 50% minskning av boskapsupptOdning I Danmark bOrjar vinna mark.
Greenpeace publicerade en rapport tillsammans med fem andra otganisationer, bland
annat branschorganisationen for producenter av växtbaserad mat, dãr vi lade fram 18
rekommendationer for hur man omvandlar danska jordbruk fran kOtt- och foder
produktion till produktion av vàxtbaserad mat for människor. Omvandlingen àr en del
av jordbrukssektorns bidrag till att ná landets utslappsmal. En bred allians av
organisationer star bakom kravet pa att reducera Danmarks boskapsuppfOdning med
50%. Alla partier som stOdjer sittande regering star ocksa bakom kravet.

Greenpeace arbetade vidare med att stOdja lokala gruppers fight met djurupptOdnings
fabriker. I mars sag en nationell fOreningen mot grisfabriker dagens Ijus. I slutet av äret
hade foreningen 600 medlemmar. Greenpeace har protesterat tvã gánger framfOr den
danska riksdagen sida vid sida med lokalgrupperna och deras nya fOrening.
Protesterna vill uppna aft ett lagforslag som ska ge kommunerna mer makt att neka
tillstand till nya djurlabriker och att expandera befintliga, gar igenom.

En av do drivande faktorerna bakom skogsskOvling i Amazonas àr soyaproduktion.
Under 2020 nadde skogsskOvlingen nya rekordnivaer. Greenpeace hat gatt vidare
med att avslOja länken mellan industriell koffproduktion i Danmark och skOvlingen av
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regnskogen for att producera djurtoder. Vi använde kreativ och engagerande taktik
som att sätta stickers pa matforpackningar butiker och crowdfunding for att sprida
information. Vi skapade tre videor med influencers som pratar om kOttproduktionens
negativa sidor.

Covidi 9
De anpassningar vi har genomfört for aft hantera pandemin at dels att a ena sidan reducera
antalet traditionella aktivitetet och endera ersätta dem med on line aktiviteter eller att utföra dem
pa eff Covidl9 säkert sätt och aft a andra sidan skifta Over resurser mom insamling fran vat
gaturektytering till telefon och on line aktivitetet. Vi hat naturligtvis fOljt respektive notdisk
regetings guidelines och restriktioner och i mánga fall varit ändá met forsiktiga an vad som ktävts.
Var personal hat Overvagande arbetat hemifrán. Trots aft inkomsterna har pãverkats av làgre an
budgeterat antal nya givate och ofordelaktiga valutakurser sá hat resultatet legat mom ramarna
for scenatiot for “mindre pãvetkan av pandemin” som vi sail upp i var betedskapsplan. Det gOt att
vi inte behövet genomfora nágra andra átgatdet an de vi redan genomtort genom att anpassa var
verksamhet till aft det pãgãr en global pandemi.

Resultat och Ställning
Greenpeace Notden är ekonomiskt stabilt. Den hOga andelen av gävor via autogiro,
93,3%, mOjliggor lãngsiktigt planerande.

Arets resultat pa — 3 O28tkr at nãgot sämre an budgeterat.

Investeringspolicy
Greenpeace hat sin kassa pa täntebätande bankkonto och spekulerar därmed inte
med donerade medel Innehavet av minsta mojliga antal aktier ett fatal bolag hat
tillkommit av kampanjskal och got att Greenpeace fat tillttäde till ársstämmot och
annan information. Vätdet av dessa aktiet uppgát till ett tusen kronor. Vidare äger
Greenpeace 12 andelar i ett vindkraftverk i Danmatk sedan kooperativets bildande. FOr
met information se not 12.

Givare
I de nordiska länderna at det 147 420 personer som stödjet Greenpeace finansiellt. Vi
är oandligt tacksamma for alla bidrag scm finansietar arbetet for att bevata vat planet
for framtida generationer.

Antal givare I Norden

2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Serige 88652 -3,0% 91404 -2,2% 93455 -4,5% 97890 -2,3% 100216 -6,6%

Danmark 21 477 -2,4 ¾ 21 996 -5,4 % 23 243 -3,1 ¾ 23 996 -4,1 % 25 027 -3,5 %

Norge 18187 4,6% 17390 6,0% 16400 0,3% 16349 -6,9% 17560 0,7%

Finland 19 104 -3,1 ¾ 19707 6,4% 18 521 0,1 % 18 508 -5,3% 19544 -2,5%

Total
r 14742Qr2,0%P’ 150497r07%r

151
61g’3,3%Y 156743V135%F

162347”-4,9%

Definitionen av en givare at en person som ger minst eff bidrag mom loppet av 12 mãnader.

I ntäkter
lnkomsterna hat minskat med 5,9% till 214 671 tktjämfOrt med 228 232 tkr 2019.
Greenpeace Norden hat fail bidrag uppgáende till 2 825tkr fran vat modet-organisation
Greenpeace International och 3 25ltkr I bidrag fran andra Gteenpeace kontor bland
annat for att stärka demokratiska krafter i Osteuropa.

Greenpeace Norden hat tre “90-konton” pa vilka intakterna hat varit 130 84Otkr, dvs
samtliga inkomster i Sverige kommer in via 90-konto.
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Svenska Postkodlotteriet
Postkodlotteriets vision är att världen behöver starka civilsamhällen. Sedan starten
2005 har Postkodlotteriet genererat mer an ii miljarder kronor till ideella
organisationer. Greenpeace Norden blev förmánstagare till Svenska Postkodlofferiet
2008, och hat fram till och med verksamhetsáret 2020 mottagit 201 098 tkr,
specialprojekten oräknat.

For närvarande finansierat Svenska PostkodLotteriet ett treárigt projekt i Mexico City
dat Greenpeace vill utverka legalt bindande regler for barns rätt till ten luft.

Arets resultat
Arets resultat at -3 O28tkr.

Eget Kapital

lngáende balans 28 338 28 338
Arets resultat -3 028
Utgäende balans 25 310

Eget kapital vid ärets bärjan

Arets resultat

Att balansera I ny rakning

28 338 277 kr

-3028216 kr

25310062 kr

Jamffg Jamffg ]amffg Jamffg

2020 at 2079 är 2018 är 2017 at 2076

Intãkter 214 671 -5,9% 228 232 2,6% 222 482 5,5% 210 940 4,5% 207 862

Gvor 205 262 0,0% 205 331 2,7% 200 027 1,3% 197 436 4,4% 789 039

Varavarv 4 438 100,1% 2 218 5,3% 2 106 -40,4% 3 536 40,6% 2 516

Varavgäva PostkodLotteriet 18 000 5,9% 17 000 -15,0% 20 000 0,0% 20 000 33,3% 15 000

Bidrag 9 409 -58,9% 22 901 2,0% 22 461 66,3% 13 504 5,3% 72 823

Varav

PostkodLotteriet special projek 1 605 -83,3% 9 605 12,5% 8 536 140,3% 3 552 -33,2% 5 318

Verksamhetskostnader -217 273 -1,8% -221 129 7,1% -218 787 11,7% -195 956 -7,9% -272 682

Resultat -3 028 -142,7% 7 088 103,4% 3 485 -263,2% -2 736 -137,0% 5 769

Likvida Medel 39 461
r

-7 3,2% 45 457’ -6,8% 48 751
r

-32,5% 72 274’ 53,6% 47 027

Balansomslutning 66 750 4,3% 64 002 -2,2% 65 414 -22,9% 84 825 46,3% 57 976

Ba Ia nserat

ka pita I

Iota It eget

kapital

Disposition av resultatet

Styrelsen fOreslãr att resultatet disponeras enligt fOljande:
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