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REVISIONSBERATTELSE

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

Rapport om ársredovisningen

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

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

Vi nllstyrker dIsfOr att fbrenmgsstImman faststIller resultatrIkningen
nch balansrIkmngen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uttalanden

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

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

Grund for uttalanden

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

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

Styrelsens ansvar

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

Revisorns ansvar

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

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

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

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

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

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

Stockholm den1 3april 2022

Grant Thornton Sweden AB

Pernilla ZenerstrOm Varvernd

Aoktodserad revisor
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