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Förvaltningsberättelse 

VerKSaMheten

Styrelsen för Internationella kemikaliesekretariatet (ChemSec) avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 
2017.

InternatIonella KeMIKalIeSeKretarIatetS ändaMål oCh organISatIon
ChemSec grundades 2002. ChemSec är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden som 
arbetar för starkare skydd för miljö och hälsa från skadliga kemikalier.

organisationens syfte är att stärka miljö- och hälsoskyddet genom

• att bevaka, påverka och informera om utvecklingen av eU:s och annan internationell kemikaliepolitik från  
 ett miljö- och hälsoperspektiv,

• att fungera som en resurs och ett stöd i kemikaliefrågor för i första hand de organisationer som står bakom  
 organisationen,

• att uppmuntra och driva på utländska och internationella branschorganisationer, företag, forskningen och  
 det civila samhället så att de ägnar större uppmärksamhet åt kemikaliers miljö- och hälsoaspekter.

ChemSecs vision är en värld fri från skadliga kemikalier.

förValtnIng
föreningsstämman är organisationens högsta beslutande organ och hålls årligen. Medlemmarnas rätt att 
delta i handhavandet av organisationens angelägenheter utövas på föreningsstämman. På föreningsstäm-
man i maj valdes en ny styrelse.

Kansliet ligger i göteborg och leds av kanslichefen. anne-Sofie andersson är av styrelsen utsedd 
kanslichef och leder organisationen sedan 2006. Styrelsen består av representanter från Svenska 
naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWf, fältbiologerna och Jordens Vänner. Styrelsen företräder 
organisationen, bevakar dess intressen samt beslutar på organisationens vägnar i alla ärenden där dessa 
stadgar inte föreskriver annat. Styrelsen består av åtta ledamöter varav de två platserna som innehas av 
fältbiologerna varit vakanta sedan årsmötet den 1/6. Under 2017 har styrelsen haft 5 protokollförda möten 
med i genomsnitt 4,4 styrelsemedlemmar närvarande. Styrelsens nuvarande medlemmar är och siffran inom 
parentes är deras närvaro på dessa möten:

Stefan Larsson (ordförande) (5) Jordens Vänner (ordinarie)
Sven-Erik Sjöstrand (5) Jordens Vänner (suppleant)
Helena Norin (vice ordförande) (3) naturskyddsföreningen (ordinarie)
Cecilia Hedfors (3) naturskyddsföreningen (suppleant)
Lennart Henriksson (5) WWf (ordinarie)
Peter Westman (0) WWf (suppleant)
Haldor Lorimer-Olsson (1) (avgick vid årsmötet) fältbiologerna (ordinarie)

Vid årsstämman valdes Kristian thore, Baker tilly eMK aB, till ordinarie revisor thomas olofsson, Baker tilly 
SeK aB, till revisorssuppleant och Kåre olsson, naturskyddsföreningen, till förtroendemannarevisor.
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Medlemsorganisationerna fungerar som nomineringskommittéer i enlighet med sina egna, interna riktlinjer 
och ansvarar för att föreslå en ordinarie styrelsemedlem samt en suppleant på årstämman.

VäSentlIga händelSer
europas kemikaliepolitik: reaCh

• Kandidatlistan/SIN-listan
europas såkallade kandidatlista för särskilt skadliga kemikalier är en erkänt viktig instans i reaCh som dri-
ver på utfasningen av problematiska ämnen. ChemSecs SIn-lista är en progressiv spegling av kandidatlistan 
och bygger på exakt samma kriterier som kandidatlistan – men SIn-listan innehåller många fler ämnen.

Under 2017 gjorde ChemSec en analys där vi jämförde ämnen på SIn-listan och kandidatlistan i syfte att 
synliggöra varför den senare populeras oerhört långsamt. analysen publicerades i form av en rapport, Pick 
up the Pace, där ChemSec beskriver huvudproblemen med reaCh; den politiska snigelfarten, vilka orsa-
kerna är samt varför det är viktigt att kandidatlistan populeras.

ChemSecs analys sporrade europas kemikaliemyndighet (eCha) att göra sin egen analys av SIn-listan och 
var alla SIn-ämnen finns i reaCh-processen. föga förvånande kom inte eCha till samma slutsats som 
ChemSec, men deras analys hjälpte ändå till att ge problemet större uppmärksamhet och var dessutom ett 
stort erkännande av SIn-listan.

• Tillståndsprövningen
tillståndsprövningen är ytterligare en hörnsten i reaCh – den reglerar användningen av de allra värsta 
kemikalierna. tanken bakom tillståndsprövningen är mycket god, men processen har tyvärr många brister 
vilket resulterar i att det delas ut tillstånd för skadliga kemikalier fastän det i flera fall finns säkra alternativ 
på marknaden. Under 2017 arbetade ChemSec hårt med att belysa bristerna och på eChas stora konferens i 
november fick saken stor uppmärksamhet.

ChemSec har också bidragit till att eCha under 2017 tagit fram en substitutionsstrategi med potential att 
få stor positiv inverkan på europas industrier.

företagSSaMarBeten

• ChemSec Business Group

ChemSec Business group är en sammanslutning av progressiva företag som ligger långt fram i arbetet med 
att tackla skadliga kemikalier i produkter och leverantörsled. företagen driver på och sporrar varandra, delar 
framgångsrecept och gör gemensamma uttalanden i syfte att förbättra kemikaliepolitiken.

Under 2017 blev två nya företag medlemmar, apple och lego. dessa nya medlemmar har gjort att gruppens 
inflytande ökat samt avsevärt breddat gruppens kompetens kring kemikaliefrågor som rör plast, leksaker och 
elektronik – tre högintressanta produktkategorier för alla som sysslar med kemikaliemanagement. Samtliga 
medlemmar deltog vid årsmötet, då bland annat ett mycket ambitiöst, och än så länge hemligt, projekt pre-
senterades av en medlem. ChemSecs förhoppning är att flera av medlemmarna kommer att delta i projektet.

ChemSec mottog ingen ersättning av företagen för arbetet.
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• Företagsdialog

Utöver företagsgruppen hade ChemSec flera dialogmöten med ytterligare företag – allt från nedströmsan-
vändare till kemikalieproducenter och återvinnare. det har inte bara gett ChemSec möjligheten att påverka 
dessa företag i en positiv riktning, utan också gett oss nödvändig förståelse för företagsutmaningarna med 
reaCh och cirkulär ekonomi.

InVeSterare

• Dow Jones Sustainability Index

Investerare har ett stort inflytande. genom sina krav kan de påverka utvecklingen av företag och till exem-
pel kräva en utfasning av farliga ämnen om det hotar långsiktig vinst för dem själva eller deras klienter. 
därför fokuserar ChemSec sedan snart 10 år tillbaka på att informera kapitalförvaltare om hur ett företags 
värde kan påverkas av produktion eller användning av farliga kemikalier.

Under 2017 nådde ChemSecs investerarbete en stor milstolpe: kemikaliemanagement, det vill säga företags 
arbete med skadliga kemikalier, kommer från och med nu spela en större roll i branschledande robecoSaM 
Sustainability assessment (CSa) utvärdering av företags värdeutveckling. CSas värderingar utgör stommen 
för dow Jones Sustainability Index. förändringen omfattar inte bara kemikalieproducenter utan även 19 
andra industrisektorer. framgången kommer efter ett samarbete mellan ChemSec och robecoSaM, och 
omfattar även att robecoSaM använder SIn-listan som kvalitetsmarkör i sin utvärdering.

• Investeringar i säkra alternativ

ett långsiktigt mål i ChemSecs investerararbete är att inte bara peka ut riskerna med att investera i kemika-
lier, utan även visa på möjligheterna som finns med icke-skadliga alternativ. Vi tog ett första steg i år i och 
med att vi publicerade rapporten look ahead.

• SIN Producers List

SIn Producers list är en avknoppning av SIn-listan där gränssnittet och funktionerna anpassats för inves-
terare. Under 2017 gjordes en omfattande uppdatering av bakgrundsdatabasen, som numera innehåller 
information om kemikalieproducerande företag i både USa och europa.

MarKetPlaCe

Våren 2017 lanserade ChemSec ett nytt och smått unikt företagsverktyg: Marketplace. Marketplace är en onli-
ne-marknadsplats där användarna skapar innehållet, inte helt olikt till exempel Blocket eller ebay. Men istället 
för att annonsera begagnade bilar och vintageklockor handlar Marketplaceannonserna enbart om alternativ 
till farliga kemikalier. flera börsnoterade tungviktare i industrin, som till exempel Clariant, Chemours och 
huntsman, har tillsammans med 25 andra producenter hoppat på projektet och använder Marketplace för att 
synliggöra sina säkra alternativ.

förutom att Marketplace fått stor global uppmärksamhet på konferenser och i branschmedia så är sajten 
även en uttalad del av eChas nya substitutionsstrategi.
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KoMMUnIKatIon

en av ChemSecs viktigaste kommunikationskanaler är vårt nyhetsbrev, vilket ökade antal prenumeranter med 
nästan 60 procent under  2017.

förutom www.chemsec.org driftar ChemSec även:

Marketplace.chemsec.org (ny 2017)

Sinlist.chemsec.org

Sinproducers.chemsec.org

textileguide.chemsec.org

Sinimilarity.chemsec.org

Styrelser och referensgrupper ChemSec deltar i

• IPen executive committee
• the greenscreen steering committee
• oeCd ad hoc group on substitution and alternatives assessment
• ISC3 advisory council
• the fraM centre for future chemical risk assessment and management strategies, University of gothenburg,  
   advisory Board

KanSlIetS UtVeCKlIng

Under året har personalstyrkan varit konstant och inga nyanställningar har skett. Kompetensutveckling har 
erbjudits alla anställda och merparten har genomgått individuellt anpassad kompetensutveckling. Vidare 
utnyttjas friskvårdstimme av alla anställda.

organisationen arbetar aktivt med både jämställdhets- och mångfaldsfrågor och det är en viktig aspekt vid
rekryteringar. en majoritet av de anställda är kvinnor och i styrelsen utgör kvinnor en tredjedel, därför strävar 
vi aktivt för att förbättra balansen. ChemSec har kollektivavtal och är medlemmar i arbetsgivaralliansen.

organisationen arbetar aktivt med sitt interna miljöarbete. Kansliet köper endast in miljömärkta produkter 
för städ och el. organisationen har inga tjänstebilar och anställda och styrelse färdas i möjligaste mån kol-
lektivt eller med tåg enligt resepolicyn. I möjligaste mån söker vi efter ekologiska och/eller lokalproducerade 
råvaror samt vegetariska alternativ till förtäring i samband med möten och konferenser.

Resultat och ställning samt allmänt om organisationens ekonomi

organisationens totala verksamhetsintäkter är 7 285 556 kronor (6 371 430), verksamhetsresultatet är  
173 405 kronor (78 583) och nettoresultatet 29 578 kronor (162 318). Intäkter som kommer in under ett år 
och inte kan förbrukas samma år balanseras i det egna kapitalet.

Balansomslutningen är 3 150 687 kronor (2 400 054) och av denna är ca 25 procent eget kapital (31). Vad 
beträffar organisationens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat-och balansräkning 
med tillhörande noter. (talen inom parentes är från 2016.)



organisationen har inga skattepliktiga intäkter.

Pengar som ChemSec får via bidrag och donationer spenderas hela tiden löpande i ChemSecs olika projekt. 
Styrelsen har fattat beslut om att minst 700 000 kronor skall finnas i eget kapital. det kapitalet sparas i syfte 
att kunna hantera en kontrollerad avveckling av organisationen eller om det skulle ske andra oförutsedda 
händelser där kapital krävs. Kapital investeras endast i fonder med minimala risker och rimliga vinster, och 
som har en tydlig hållbarhetsprofil i sina investeringar. Bokföringsposten eget kapital kan även innehålla 
andra medel. överskjutande resultat återinvesteras i verksamheten.

Finansiering

de totala intäkterna uppgick 2017 till 7 285 556 kronor (6 371 430). den största bidragsgivaren var svenska 
regeringen med ett allmänt bidrag. Bidragen från stiftelser är knutna till projekt som organisationen driver 
och rapporteras till givare.

ChemSec har sedan slutet av 2017 90-konto och står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll som granskar 
att ChemSec sköter insamlingar på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till angivet ändamål utan oskä-
liga kostnader. ChemSecs 90-konton är 900-6123 (Bg) och 90 06 12-3 (plusgiro). ChemSec har inte påbörjat 
insamling från allmänheten utan kommer under 2018 att utveckla en insamlingsstrategi.

ChemSec har under året också blivit medlem i branschorganisationen frII (frivilligorganisationernas 
Insamlingsråd) som verkar för etisk och professionell insamling och har etiska råd och regler som medlemmar 
förbundit sig att följa.

fraMtIda UtVeCKlIng

organisationen har fått utökade medel för att kunna arbeta intensivt med substitution under 2018 och 
det kommer bli det övergripande temat för året. ett fokusområde är då att driva projektet Marketplace 
– ChemSecs annonsplats för säkrare kemikalier. detta kommer att leda till en mycket intensiv tid för alla 
anställda på kontoret och personalstyrkan kommer att behöva utökas.

Under 2018 kommer ChemSec att arrangera ett större möte mellan miljöorganisationer i eU och USa för att 
öka samarbetet mellan organisationer som arbetar med kemikaliefrågor. förhoppningen är att det även leder 
till att ChemSec och våra verktyg kommer få större genomslag i USa.

ett Substitutionscentrum ska starta i Sverige och flera av våra verktyg och företagssamarbeten kommer vara 
intressanta för dess verksamhet. därför är ett bra samarbete viktigt och att våra verksamheter kompletterar 
varandra. Substitutionscentrum får liksom ChemSec bidrag från regeringen. ChemSec kommer också att vara 
representerad i Substitutionscentrums styrelse.
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flerårSöVerSIKt

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

 1701-1712	 1601-1612	 1501-1512	 1401-1412	 1301-1312
totala intäkter 7 285 6 371 6 844 8 248 6 301
rörelseresultat 173 79 -577 -696 963
resultat efter finansiella poster 30 162 -535 -622 963
eget kapital 783 753 590 1 126 1 748
Balansomslutning 3 151 2 400 1 813 2 199 3 482
Soliditet % 25 31 33 51 50

Jämförelsetalen i flerårsöversikten har inte omräknats.
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Resultaträkning 

	 Not	 2017-01-01	 2016-01-01

rörelSeIntäKter, lagerförändrIng M.M. 
anslag och bidrag 2, 3 7 241 943 6 321 946
övriga intäkter  43 613 49 484
SUMMa rörelSeIntäKter, lagerförändrIngar M.M.  7 285 556 6 371 430

rörelSeKoStnader
Projekt- och aktivitetskostnader  -1 522 632 -855 784
övriga kostnader  -828 196 -701 803
Personalkostnader 4 -4 761 323 -4 735 254
SUMMa rörelSeKoStnader  -7 112 151 -6 292 841

oPeratIng reSUlt  173 405 78 589

fInanSIella PoSter
resultat från övriga finansiella tillgångar 5 -143 029 84 804
övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  -11 20
räntekostnader och liknande resultatposter  -787 -1 095
SUMMa fInanSIella PoSter  -143 827 83 729

reSUltat efter fInanSIella PoSter  29 578 162 318

reSUltat före SKatt  29 578 162 318

åretS reSUltat  29 578 162 318

 



	 Not	 2017-01-01	 2016-01-01

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
andra långfristiga fordringar 6 85 800 85 800
Summa finansiella anläggningstillgångar  85 800 85 800
SUMMa anläggnIngStIllgångar  85 800 85 800

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  159 740 108 165
övriga fordringar  -26 244 -4 770
förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  79 143 79 615
SUMMa KortfrIStIga fordrIngar  212 639 183 010

Kassa och bank
Kassa och bank  2 852 248 2 131 244
SUMMa KaSSa oCh BanK  2 852 248 2 131 244

SUMMa oMSättnIngStIllgångar  3 064 887 2 314 254

SUMMa tIllgångar  3 150 687 2 400 054
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Balansräkning 

	 Not	 2017-01-01	 2016-01-01

EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER

Eget kapital 7
eget kapital vid räkenskapsårets början  753 302 590 984
årets resultat  29 578 162 318
eget KaPItal VId räKenSKaPSåretS SlUt  782 880 753 302

Kortfristiga skulder
leverantörsskulder  472 501 175 392
övriga skulder  320 414 370 655
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 1 574 892 1 100 705
SUMMa KortfrIStIga SKUlder  2 367 807 1 646 752

SUMMA	EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER  3	150	687	 2	400	054
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NOT	1		ALLMÄNNA	UPPLYSNINGAR	

REDOvISNINGS-	OCH	vÄRDERINGSPRINCIPER

Allmänna upplysningar
årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bfnar 2012:1 årsredovisining och
koncernredovisning (K3).

årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med Bfnar 2012:1 årsredovisning och koncernredovisning 
K3). övergången har gjorts enligt föreskrifterna i K3. Internationella Kemikaliesekretariatet är en mindre förening 
och har utnyttjat mindre föreningars möjlighet att inte räkna om jämförelsetalen för 2013-2016 enligt K3s principer. 
Presenterade jämförelsetal överenstämmer istället med de uppgifter som presenterades i föregående års årsredovisning. 
olika redovisningsprinciper har alltså tillämpats för de år som presenteras i årsredovisningen, och det kan därför finnas 
brister i jämförbarheten mellan åren.

Uppgiften i flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen har inte räknats om.

fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på fordringar 
och skulder tillförs verksamhetsresultatet.

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för det erhållna bidraget uppfyllts. erhållna bidrag redovisas som en skuld till 
dess att villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts.

övriga intäkter är intäkter som inte är primära för organisationen.

NOT	2		ERHÅLLNA	bIDRAG
	 	 2017	 2016
Kemikalieinspektionen 5 000 000 5 000 000
the John Merck fund (USa) 1 014 384 877 660
european environmental health Initiative 727 883 461 385
Clean Production action (USa) 127 600 96 306
Marisla foundation (USa) 459 811 421 930
tyska departement för utbildning och forskning 11 460 99 665
food Packaging forum 221 976 -
the John Merck fund, från tidigare år ännu ej avslutat projekt 635 000 -
the John Merck fund, till nästa år för ännu ej avslutade projekt -414 384 -635 000
Marisla foundation, till nästa år för ännu ej avslutade projekt -319 811 -
food Packaging forum, till nästa år för ännu ej avslutade projekt -221 976 -
	 	 7 241 943 6 321 946

NOT	3		ANSLAG
	 	 2017	 2016
Insamlade medel	 0 0
  0 0

Noter
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NOT	4		PERSONAL
	 	 2017	 2016
Löner och andra ersättningar
Styrelse och Vd samt motsvarande befattningshavare	 582 949	
Övriga	anställda		 1 922 465 2 566 004
totala löner oCh andra erSättnIngar	 2 505 414 2 566 004

Sociala kostnader och pensionskostnader
Sociala kostnader	 1 117 642 1 095 673
(varav pensionskostnader till styrelse och Vd och motsvarande)	 84 019 -
(varav pensionskostnader till övriga anställda)	 253 870 296 126
totala löner, andra erSättnIngar, SoCIala KoStnader SaMt PenSIoner	 3 623 056 3 661 677

Medelantalet anställda
Män	 	 2.00 2.00
Kvinnor	 	 3.75 3.75
Medelantalet anStällda	 5.75 5.75

NOT	5		RESULTAT	fRÅN	ÖvRIGA	fINANSIELLA	TILLGÅNGAR
	 	 2017	 2016
Valutakursförändringar USd-konto, eUr-konto	 -143 029 84 804
	 	 -143 029 84 804

NOT	6		ANDRA	LÅNGfRISTIGA	fORDRINGAR
	 	 2017	 2016
deposition Wallenstam (hyra)	 85 800 85 800
	 	 85 800 85 800

NOT	7		EGET	KAPITAL
	 eget KaPItal åretS reSUltat SUMMa
Belopp vid årets ingång	 590 984 162 318 753 302
disposition av föregående års resultat balanseras 
i ny räkning	 162 318 -162 318 0
årets resultat	 	 29 578 29 578
BeloPP VId åretS Utgång	 753 302 29 578 782 880

NOT	8		UPPLUPNA	KOSTNADER	OCH	fÖRUTbETALDA	INTÄKTER
	 	 2017-12-31	 2016-12-31
the John Merck fund	 85 800 85 800
Marisla foundation	 319 811 0
food Packaging forum	 221 976 0
nätverkstan	 	 18 125 21 000
Cabonline	 	 1 801 1 120
Wallenstam	 	 625 0
Sonja haider	 	 28 841 0
Iva Pocock	 	 7 581 0
nätverkstan	 	 17 400 17 500
revisor	 	 28 000 26 000
Manpower	 	 0	 8	311
Semesterlöneskuld	 492	545	 389	967
löner gällande 2017, utbetalda 2018	 23 803 1 807

	 	 1 574 892 1 100 705


