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Förvaltningsberättelse

VERKSAMHETEN

Styrelsen för Internationella kemikaliesekretariatet (ChemSec), 802412-7717, avger härmed Årsredovisning 
för 2019.

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.

FÖRVALTNING
Föreningsstämman är organisationens högsta beslutande organ och hålls årligen. Medlemmarnas rätt 
att delta i handhavandet av organisationens angelägenheter utövas på föreningsstämman. På förenings-
stämman i maj valdes en ny styrelse.

Kansliet ligger i Göteborg och leds av kanslichefen. Anne-Sofie Bäckar är av styrelsen utsedd kanslichef och 
leder organisationen sedan 2006.

Styrelsen består av representanter från Svenska Naturskyddsorganisationen, Världsnaturfonden WWF, 
Fältbiologerna och Miljöförbundet 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. Under 2019 har styrelsen haft 4 protokollförda möten med i genomsnitt 
5 styrelsemedlemmar närvarande. Styrelsens nuvarande medlemmar är markerade med fet text nedan och 
siffran inom parentes är deras närvaro på dessa möten.

Cecilia Hedfors (ordförande) (3) Naturskyddsföreningen (ordinarie)
Stefan Larsson (vice ordförande) (4)  Jordens Vänner (ordinarie)
Lennart Henriksson (3)  WWF (ordinarie)
Malin Andersson-Stavridis (3)  Fältbiologerna (ordinarie)
David Gunnarsson (3) Naturskyddsföreningen (suppleant)
Sven-Erik Sjöstrand (4)  Jordens Vänner (suppleant)
Peter Westman (0)  WWF (suppleant)
Lovisa Sundström (1)  Fältbiologerna (suppleant) avgick vid årsstämman
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Vid årsstämman valdes Kristian Thore, Baker Tilly SEK AB, till ordinarie revisor, Anna Hedin, Baker Tilly AB, till 
revisorssuppleant och Kåre Olsson, Naturskyddsföreningen, till förtroendemannarevisor. 

Medlemsorganisationerna fungerar som nomineringskommittéer i enlighet med sina egna, interna riktlinjer 
och ansvarar för att föreslå en ordinarie styrelsemedlem samt en suppleant på årsstämman.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Europas kemikaliepolitik

Cirkulär ekonomi
Cirkulär ekonomi har blivit en het och mycket viktig politisk fråga som kan vara avgörande för hur skadliga 
kemikalier kommer att hanteras i både nytt och återvunnet material. ChemSec har under året publicerat en 
rapport – The Missing Piece – om cirkulär ekonomi där intervjuer med progressiva företag följer varje kapitel i 
rapporten. Denna rapport har vi sedan använt oss av i vårt påverkansarbete.

Vidare har vi under året även planerat och påbörjat ett större projekt relaterat till cirkulär ekonomi som 
 kommer att fortgå under flera år framöver. Inom ramen av detta projekt har vi deltagit på flertalet möten och 
etablerat kontakter med återvinningsindustrin samt fördjupat vår kunskap om cirkulär ekonomi i allmänhet 
och om återvinningsbranschen i synnerhet. Utöver detta har vi även skrivit flertalet artiklar om ämnet som vi 
har publicerat i nyhetsbrev och på vår hemsida.

ChemSec har också varit mycket aktiva i den så kallade SCIP-databasen som den europeiska kemikaliemyndig-
heten håller på att utveckla. Tanken är att det ska bli en databas full med information om skadliga kemikalier 
i alla slags varor och produkter som används eller produceras inom EU. För detta projekt har vi kunnat ge den 
europeiska kemikaliemyndigheten input från företag i ChemSecs företagsgrupp med syftet att säkerställa att 
databasen utvecklas så att den passar kemikalieproducenter såväl som konsumentföretag och återförsäljare.

REACH Tillståndsprövningen
Tillståndsprövningen är en hörnsten i REACH – den reglerar användningen av de allra värsta kemikalierna. 
Processen har tyvärr många brister vilket resulterar i att det delas ut tillstånd för farliga kemikalier när det i 
flera fall finns säkra alternativ på marknaden. Under året stöttade vi den svenska regeringen i förberedelserna 
inför domstolsprövningen i ett rättsfall som de har drivit mot EU-kommissionen under ett par år. Sverige vann 
rättsfallet och beslutet gick helt i linje med det som ChemSec har förespråkat under flera år.

Efter detta domstolsbeslut lade vi mycket tid på att översätta beslutet till konkreta åtgärder för de olika 
 organen inom EU – framförallt kommittén för socioekonomisk analys (SEAC). Under denna period skrev vi 
även en rapport – Lost at SEA* – tillsammans med den icke-vinstdrivande organisationen ClientEarth där vi 
förespråkade en ändring i processen för socioekonomiska analyser. Fram mot hösten stod det sedan klart att 
SEAC och den riskrådgivande kommittén (RAC) skulle genomföra många av de ändringar som ChemSec hade 
föreslagit.

Utöver detta arbetade vi även tätt med europaparlamentariker och gav dem underlag för att säga nej till tre 
av EU-kommissionens förslag att tillåta användandet av skadliga kemikalier. Vad vi framförallt hjälpte dem 
med var att vara en kontaktpunkt mellan alternativproducenter och beslutsfattare. De tre förslagen röstades 
sedermera ned.
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FÖRETAGSSAMARBETEN

ChemSec Business Group

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

Under 2019 har diskussioner och arbete inom gruppen fokuserat på cirkulär ekonomi och hormonstörande 
ämnen. Det årliga mötet hölls i Skottland med mycket bra uppslutning från företagen. Under mötet kom vi 
fram till att vi framöver ska ha flera mindre grupper som vill arbeta med vissa specifika teman såsom PFAS 
eller definition av säkra alternativ.

ChemSec mottog ingen ersättning av företagen för arbetet.

INVESTERARE

Utvecklandet av ett nytt värderingsverktyg för investerare

Investerare är en viktig grupp eftersom de har de ekonomiska medlen som krävs för att kunna påverka stora 
multinationella företag. Under året har vi både planerat, startat upp och intensifierat arbetet med ett nytt 
online-verktyg riktat mot investerare. Projektet går ut på att undersöka och värdera börsnoterade kemikalie-
producenter utifrån parametrar såsom deras produktion av skadliga kemikalier och säkrare alternativ, kontro-
verser och företagens generella kemikaliehantering. Syftet är att ge investerare möjlighet att styra sina inves-
teringar bort från de som presterar dåligt i dessa aspekter och istället rikta dem mot de inom branschen som 
har bra kemikaliehantering. 2019 innebar ett gediget researcharbete från vår sida för att få fram underlaget 
som behövs för att kunna lansera verktyget under 2020.

MARKETPLACE

Våren 2017 lanserade ChemSec ett nytt och unikt företagsverktyg – Marketplace. Marketplace är en 
 online-marknadsplats där användarna själva skapar innehållet, inte helt olikt till exempel Blocket eller eBay. 
Skillnaden är bara att Marketplaceannonserna handlar om alternativ till farliga kemikalier istället för begag-
nade bilar och vintageklockor. Tanken med Marketplace är att göra det enklare för företag att fasa ut farliga 
kemikalier från sina produkter och leverantörsled, och samtidigt synliggöra de säkrare alternativ som existerar 
för att på så sätt driva marknaden mot giftfria produkter.

Under året har ChemSec satsat på smalare och mer riktad digital kommunikation än året innan, till exempel 
genom annonser på Google Adwords och LinkedIn. Varje månad besöker cirka 4 000 unika användare sidan 
och de har, totalt sett, tittat på över 24 000 annonser under året. I genomsnitt etableras två kontakter per dag 
mellan köpare och säljare. Vidare har antalet annonser mer än fördubblats till 260 stycken vid årsskiftet med 
annonsörer som spänner från stora börsnoterade kemiföretag till mindre start-ups och innovationsföretag.
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SIN-LISTAN

För att kunna veta vilka kemikalier som är säkra att använda måste man också veta vilka kemikalier som man 
ska hålla sig borta från. ChemSecs mest framgångsrika projekt hittills – SIN-listan – visar vikten av det. SIN-
listan skapade vi redan för tio år sedan och internationellt sett har den fått ett mycket stort genomslag. Enligt 
EU-kommissionen är den en av huvuddrivkrafterna för innovation inom den europeiska kemiindustrin, och 
2017 inkluderades SIN-listan i Dow Jones Sustainability Index vilket har gett den en allt större betydelse hos 
en mängd företag.

Under hösten 2019 lanserade vi den tredje större uppdateringen av SIN-listan efter att ha spenderat större 
delen av året på att göra efterforskningar. Resultatet blev att 16 nya PMT-ämnen, 16 nya PBT-ämnen samt 
 kolnanorör lades till på listan. Med den nya uppdateringen vill ChemSec både förutspå och påverka utveck-
lingen av REACHs kandidatlista samt vägleda företag som vill ligga före lagstiftningen. Lanseringen skedde 
på ett event som vi anordnade i Bryssel där fokus låg på att diskutera hur vi tillsammans kan påskynda 
substitution av skadliga kemikalier. Under eventet närvarade tolv inbjudna talare och 120 deltagare från 
EU-kommissionen, myndigheter, företag, universitet, miljöorganisationer och media.

Efter att uppdateringen lanserades har intresset för de nya ämnena varit stort och vi har skrivit om uppdate-
ringen för exempelvis ECHA, Chemical Watch och Nature Nanotech.

KOMMUNIKATION

En av ChemSecs viktigaste kommunikationskanaler är vårt nyhetsbrev, vilket ökade antalet prenumeranter 
med 36% till över 4 500 under 2019. Marketplaces dedikerade nyhetsbrev som vi startade året innan ökade 
ännu mer. Antalet prenumeranter ökade med 219% till över 900 under året.

2019 var även året då vi bröt ny mark i vår kommunikation genom att producera korta filmer för ChemSec 
som organisation och för två av våra verktyg – Marketplace och SIN-listan. Dessa har sedan lanserats som 
annonskampanjer på Facebook och LinkedIn med goda resultat. SIN-listans film har, till exempel, redan setts 
av mer än 13 000 personer medan filmerna om ChemSec som organisation har setts från start till slut av 
 nästan 300 000 personer.

Artiklarna vi skriver för vår hemsida blir generellt väldigt väl mottagna, och 2019 var inget undantag. Den 
mest lästa artikeln lästes av över 3 600 personer och handlade om hur forskare föreslår sänka gränsen för 
dagligt intag av PFAS med 99,9%. En annan populär artikel handlade även den om PFAS. I den kunde ChemSec 
visa hur PFAS-producenters aktier har rasat på grund av miljöskandaler och rättsfall. Den nyheten plockades 
sedermera upp av flera branschmedier och blev en stor succé.

Förutom www.chemsec.org driver ChemSec även hemsidorna:
• Marketplace.chemsec.org
• Sinlist.chemsec.org
• Sinproducers.chemsec.org
• Textileguide.chemsec.org
• Sinimilarity.chemsec.org
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Styrelser och referensgrupper ChemSec deltar i:
• Substitutionscentrums styrelse
• IPEN executive committee
• The Greenscreen steering committee
• OECD ad hoc group on substitution and alternatives assessment
• Apple Green Chemistry Advisory Board
• Lego chemistry and sustainable material advisory board
• The FRAM centre for future chemical risk assessment and management strategies,  
   University of Gothenburg, Advisory Board
• Chemicals Innovation Task Force, DG Environment

KANSLIETS UTVECKLING

Under året har personalstyrkan varit konstant och utgörs av 8 fastanställda och två visstidsanställda. 
Kompetensutveckling har erbjudits alla anställda och flera har genomgått individuellt anpassad kompetens-
utveckling. Vidare utnyttjas friskvårdstimme av nästan alla anställda.

Organisationen arbetar aktivt med både jämställdhets- och mångfaldsfrågor och det är en viktig aspekt vid 
rekryteringar.  Fördelningen mellan kvinnor och män visar att 40% av de anställda är män och 40% av styrel-
sen är kvinnor. ChemSec har kollektivavtal och är medlemmar i Arbetsgivaralliansen. Organisationen arbetar 
även 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 kollektivt 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 12 207 879 kronor (12 275 344 kronor), verksamhetsresultatet 
är -534 833 kronor (1 535 116 kronor) och nettoresultatet -455 548 kronor (1 677 605 kronor). Intäkter som 
kommer in under ett år och inte kan förbrukas samma år balanseras i det egna kapitalet.

Balansomslutningen är 8 053 671 kronor (5 051 528 kronor) och av denna är ca 25 procent eget kapital   
(49 procent). Vad beträffar organisationens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- 
och balansräkning med tillhörande noter.

Organisationen har inga skattepliktiga intäkter.

Pengar som ChemSec får via bidrag och donationer spenderas hela tiden löpande i ChemSecs olika projekt. 
Den enda långsiktiga ekonomiska resursen ChemSec sparar är ett kapital på 100 000 SEK för varje fastanställd 
i syfte att kunna hantera en kontrollerad avveckling av organisationen om det skulle krävas. Detta reservkapi-
tal investeras endast i fonder med minimala risker och rimliga vinster, och som har en tydlig hållbarhetsprofil 
i sina investeringar.
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FINANSIERING
De totala intäkterna uppgick 2019 till 12 207 879 kronor (12 275 344 kronor). 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  oskäliga 
kostnader. ChemSecs 90-konton är 900–6123 (BG) och 90 06 12-3 (plusgiro). ChemSec har inte påbörjat insam-
ling från allmänheten då organisationen under 2019 fick extra bidrag till att arbeta med substitution.
ChemSec blev under 2017 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

Under 2020 kommer ChemSecs politiska fokus att ligga på cirkulär ekonomi i allmänhet, och i synnerhet  
hur man kan säkerställa att skadliga kemikalier fasas ut för att förhindra att återvunnet material blir konta-
minerat. Vi kommer att arbeta för att förbättra kemikalielagstiftningar samt knyta kontakter mellan åter-
vinningsindustrin och konsumentnära företag. Vi kommer även att undersöka problematiken med kemikalier 
och återvunnet material.

Detta året kommer vi även att lansera vårt nya investerarprojekt – ChemScore – vilket kommer innebära 
mycket arbete även efteråt för att marknadsföra och generera tillit för online-verktyget.

Organisationen har av svenska regeringen fått utökade medel för att kunna arbeta intensivt med substitution 
under 2020. I detta avseende kommer ChemSec att koncentrera sig på att knyta våra verktyg närmare varandra 
samt nå ut till fler företag. Detta innebär specifikt att SINimilarity ska utvecklas, antalet användare och kon-
takter mellan företag på Marketplace ska öka, och färre, men mer dedikerade, företag ska marknadsföra SIN-
listan i sina leverantörsled.

För att hantera våra externa åtaganden kommer ChemSec att anställa kompetenser i linje med våra lång-
siktiga mål.
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FLERÅRSÖVERSIKT

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

	 1901-1912	 1801-1812	 1701-1712	 1601-1612	 1501-1512
Totala intäkter 12 208 12 275 7 285 6 371 6 844
Rörelseresultat - 535 1 535 173 79 -577
Resultat efter  
finansiella poster 456 1 678 30 162 -535
Eget kapital 2 005 2 460 783 753 590
Balansomslutning 8 054 5 052 3 151 2 400 1 813
Soliditet % 25 49 25 31 33

  
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
 Eget kapital Balanserat Årets Totalt
  resultat resultat
Belopp vid årets ingång 753 302 29 578  782 880
Resultatdisposition:
Balanseras i ny räkning 1 677 605   1 677 605
Årets resultat   -455 548 -455 548
Belopp vid årets utgång 2 430 907 29 578 -455 548 2 004 937
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Resultaträkning

	 Not	 2019-01-01	 2018-01-01
	 1	

RÖRELSEINTÄKTER, LAGERFÖRÄNDRING M.M.
Anslag och bidrag 2, 3 12 051 262 12 236 987
Övriga intäkter  156 617 38 357
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, LAGERFÖRÄNDRINGAR M.M.  12 207 879 12 275 344

RÖRELSEKOSTNADER
Projekt- och aktivitetskostnader  -4 472 549 -2 985 994
Övriga kostnader  -933 247 -1 155 771
Personalkostnader 4 -7 336 916 -6 598 464
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER  -12 742 712 -10 740 229

RÖRELSERESULTAT  -534 833 1 535 115

FINANSIELLA POSTER
Resultat från övriga finansiella tillgångar 5 75 245 141 881
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  5 124 1 292
Räntekostnader och liknande resultatposter  -1 084 -683
SUMMA FINANSIELLA POSTER  79 285 142 490

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  455 548 1 677 605

RESULTAT FÖRE SKATT  455 548 1 677 605

ÅRETS RESULTAT  -455 548 1 677 605
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	 Not	 2019-12-31	 2018-12-31
	 1
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  56 811 69 380
Övriga fordringar  -13 916 -14 920
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  84 525 82 668
SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR  127 420 137 128

Kassa och bank
Kassa och bank  7 840 451 4 828 600
SUMMA KASSA OCH BANK  7 840 451 4 828 600

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  7 967 871 4 965 728

SUMMA TILLGÅNGAR  8 053 671 5 051 528

    Sid  11

Balansräkning 

	 Not	 2019-12-31	 2018-12-31

EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början  2 460 485 782 880
Årets resultat  -455 548 1 677 605
EGET KAPITAL VID RÄKENSKAPSÅRETS SLUT  2 004 937 2 460 485

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  344 549 716 748
Övriga skulder  631 036 545 441
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 5 073 149 1 328 854
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER  6 048 734 2 591 043

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  8	053	671	 5	051	528
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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). 2017 var det första året som organisationen upprättar årsredovisning enligt 
BFNAR 2012:1 (K3), vilket innebär byte av redovisningsprinciper. Internationella Kemikaliesekretariatet är 
en mindre förening och har utnyttjat mindre föreningars möjlighet att inte räkna om jämförelsetalen för 
2014-2016 enligt K3s principer. 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
	 	 2019	 2018
Kemikalieinspektionen 9 000 000 9 000 000
Postkodstiftelsen 2 330 000 0
The John Merck Fund 889 086 975 788
European Environmental Health Initiative 522 225 515 435
C&A Foundation 878 120 0
Marisla Foundation 482 275 450 350
Mava Foundation 1 448 683 0
Tyska departementet för utbildning och forskning 0 97 506
Food Packaging Forum 0 229 230
EU-USA möte  0 538 191
Postkodstiftelsen, till nästa år för ännu ej avslutade projekt -1 330 000 0
The John Merck fund, från tidigare år ännu ej avslutat projekt 375 788 414 384
The John Merck fund, till nästa år för ännu ej avslutade projekt -264 066 -375 788
C&A Foundation, till nästa år för ännu ej avslutade projekt -804 943 0
Marisla Foundation, från tidigare år ännu ej avslutade projekt 150 350 319 811
Marisla Foundation, till nästa år för ännu ej avslutade projekt -182 275 -150 350
Food Packaging Forum, från tidigare år ännu ej avslutade projekt 0 221 976
Mava Foundation, till nästa år för ännu ej avslutade projekt -1 448 683 0
  12 046 560 12 236 533

Noter
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NOT	3	ANSLAG
	 	 2019	 2018
Insamlade medel 4 702 454
  4 702 454

NOT	4	PERSONAL
	 	 2019	 2018
Löner och andra ersättningar
Styrelse och VD samt motsvarande befattningshavare	 632 158 685 095
Övriga	anställda	 3 826 872 2 952 199
TOTALA LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR	 4 459 030 3 637 294

Sociala kostnader och pensionskostnader
Sociala kostnader	 1 922 874 1 835 94
(varav pensionskostnader till styrelse och VD och motsvarande)	 143 257 251 469
(varav pensionskostnader till övriga anställda)	 368 734 445 459
TOTALA LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR, SOCIALA KOSTNADER 
SAMT PENSIONER	 6 381 904 5 473 239

Medelantalet anställda
Män	 	 3.54 3.25
Kvinnor	 	 5.35 4.60
MEDELANTALET ANSTÄLLDA	 8.89 7.85

NOT	5	RESULTAT	FRÅN	ÖVRIGA	FINANSIELLA	TILLGÅNGAR
	 	 2019	 2018
Valutakursförändringar USD-konto, EUR-konto	 75 245 141 881
	 	 75 245 141 881

NOT	6	ANDRA	LÅNGFRISTIGA	FORDRINGAR
	 	 2019-12-31	 2018-12-31
Deposition Wallenstam (hyra)	 85 800 85 800
	 	 85 800 85 800
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NOT	7	UPPLUPNA	KOSTNADER	OCH	FÖRUTBETALDA	INTÄKTER
	 	 2019-12-31	 2018-12-31
The John Merck fund	 264 066 375 788
Marisla Foundation	 182 275 150 350
C&A Foundation	 804 943 0
Postkodstiftelsen	 1 330 000 0
Mava Foundation	 1 448 683 0
Nätverkstan	 	 26 563 25 500
Cabonline	 	 1 520 2 061
Sonja Haider	 	 82 896 38 444
Seven G	 	 8 250 0
Nätverkstan	 	 20 312 19 500
Revisor	 	 40 000 40 000
Funding Vision		 7	987	 9	034
Sustainable	 	 0 32 623
Precio Fishbone	 14 063 0
HomeMaid	 	 6 875 635 554
Semesterlöneskuld	 793	447	 0
Löner gällande 2019, utbetalda 2020	 41 269 0
	 	 5 073 149 1 328 854


