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Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Peace Parks Foundation Sweden (PPFSE) grundades 2009 och är en ideell förening vars ändamål är

att stödja den tillika ideella organisationen Peace Parks Foundation i Sydafrika (PPFSA), vars

ändamål i sin tur är att verka för bildandet av gränsöverskridande parker s.k. Transfrontier

Conservation Areas, TFCA i tio länder i södra Afrika, det s.k. Southern African Development

Community (SADC). De naturskyddsbevarande parkerna kallas även peace parks (fredsparker) och

de syftar till att stödja hållbar ekonomisk utveckling, främja bevarandet av biologisk mångfald och

verka för fred och stabilitet i regionen.

År 1997 grundades Peace Parks Foundation i Sydafrika av Dr. Nelson Mandela, Prins Bernard av

Nederländerna och Dr. Anton Rupert. Deras gemensamma vision var att skapa den bästa möjliga

formen för miljövård och resursvård. Målet var att bilda gränsöverskridande naturskyddsområden i

södra Afrika för att möjliggöra fri rörlighet för såväl människor som djur, men framför allt för att

skapa goda livsförutsättningar för befolkningen och samtidigt göra det på ett hållbart och

långsiktigt sätt med djur och naturresurser i fokus.

Fredsparkerna omfattar idag cirka 1,000,000 km² (som jämförelse kan nämnas att Sverige har en

yta på 449,964 km²) i sammanlagt tio länder i södra Afrika, där den svenska föreningens syfte är att

bistå Peace Parks i Sydafrika i deras bi- och multilaterala arbete med att upprätta fredsparkerna. De

gränsöverskridnande parkerna utgör en viktig del av de naturresurser som inte är ändliga utan

hållbara, under förutsättning att de förvaltas på ett korrekt sätt. Då kan parkerna utgöra en viktig

nyckel i arbetet med att främja den socioekonomiska utvecklingen samtidigt som den bevarar

Afrikas naturarv för turism i allmänhet och ekoturism i synnerhet.

Peace Parks fortsätter sitt långsiktigt strategiska arbete med att satsa på utbildning som en viktig

hörnsten i utvecklingsarbetet. Vidare ser man positivt på samarbete mellan offentlig och privat

sektor och speciellt när det gäller etablering av affärsverksamheter inom och med anknytning till

turism. Då behövs det kompetent och välutbildad personal för att ta hand om turisterna, dels när de

nyttjar hotell och restauranger och när de vistas i naturen på safariexpeditioner.

För att stödja utvecklingen av initiativ inom turism ger Peace Parks aktivt stöd till två större

utbildningsorganisationer; Southern African College for Tourism och Southern African Wildlife

College. Utbildningarna ger ungdomar, i och i anslutning till fredsparkerna, möjligheter till god

utbildning, vilket i sin tur betydligt förbättrar försörjningsmöjligheterna och minskar fattigdomen i

området. Dessutom har man inrättat ytterligare en utbildningsfunktion hos Southern African

College for Tourism där man nu även har en ”Tracker Academy” d.v.s. en skola som lär ut den

uråldriga konsten att spåra djur. Alla tre skolor visar utomordentliga resultat i avgångsklasserna och

hög sysselsättningsgrad bland eleverna efter examen.

Den svenska föreningens arbete har som mål att stödja Peace Parks i Sydafrika i deras arbete med:
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- Att främja inrättandet av TFCA:s (Transfrontiers Conservation Areas) och därmed bevara

den biologiska mångfalden samt ekosystemets funktion som ett livskraftigt alternativ för

markanvändning.

- Att ge stöd till organisationer och initiativ som ansvarar för bevarande och förvaltning av

ekosystem, främjar utbildning och kompetensutveckling.

- Att ta tillvara den ekonomiska potentialen i bevarandet av TFCA:s genom lämplig

markanvändning.

- Att främja regional fred och stabilitet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Administration och personal

Arbetet med att samla in medel från såväl svenska som internationella givare har fortlöpt väl under

verksamhetsåret. Som redan konstaterats under de senaste åren har många givare skärpt krav på

återrapportering och uppföljning av donationer. Här ser föreningen också ökade krav på s.k.

effektredovisning i spåren av den i insamlingsbranschen tidigare implementerade

redovisningsstandarden (K3) samt FRII’s effektredovisning vilken genomfördes efter sommaren.

Insamlingsarbetet mot allmänheten utförs främst genom att informera om föreningens arbete via

hemsida och på sociala media (Facebook). Den av föreningen utvecklade hemsidan Mönsterskatta

finns som ett komplement till de insamlingsalternativ som presenteras på föreningens hemsida,

nämligen direktdonationer via bank- och postgiro.

Föreningen har under verksamhetsåret:

- Lämnat in rapport till Svensk Insamlingskontroll även om föreningen redan fick sitt 90-

konto förlängt under 2015 till den 30 juni 2017.

- Föreningens hemsida uppdateras regelbundet med de policydokument och annan

information som FRII’s effektrapport kräver.

- Föreningens bokföring har utförts av PwC under verksamhetsåret.

- Föreningens Country Representative har hanterat rapportering till givare, ansökningsarbete

till givare samt översättningsarbete av såväl ansökningar som rapporter.

- Föreningens Country Representative har deltagit i seminarier som bl.a. arrangerats av

Svensk Insamlingskontroll SI, FRII, PwC, KPMG, Grant Thornton och Charity Rating och

även andra arrangemang riktade mot filantropi och insamlingsarbete.
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- Föreningen har använt sig av extern kompetens för vissa smärre översättningsarbeten.

Personal och styrelse

Föreningen har under året haft en anställd Country Representative, Lena Malmberg, t.o.m. den 30

september och fr.o.m. den 1 oktober återgick Country Representative till att vara anställd i egen

firma och sköta uppdraget åt PPFSE på konsultbasis.

I oktober påbörjade föreningen uppdraget att söka lämplig kandidat till den planerade anställningen

fr.o.m. 1 januari som ansvarig för kommunikation och PR samt insamlingsarbete. I december

genomfördes intervju och Helena Johnzon påbörjade sin anställning per den 1 januari 2017.

Här kan också nämnas att föreningens ordförande, Johan Bergsgård, satt fram till årsskiftet

2016/2017 för att fr.o.m. den 1 januari påbörja sitt sabattsår tillsammans med sin familj och

föreningens vice ordförande, John Loudon, klev in som ordförande fram till årsstämman i april

2017.

Marknadsföring, media och insamlingaktiviteter

Under verksamhetsåret har föreningens arbete framförallt varit inriktat på administrativa uppgifter

med en person anställd på heltid.

- Föreningens hemsida innehåller uppgifter om ändamålet, föreningsdokument, stadgar och
annan viktig information om föreningens arbete. Via hemsidan kan givare få information
om hur man donerar pengar till föreningens bank- och plusgiro. www.peaceparks.se

- Projektet Mönsterskatta har en egen hemsida www.mönsterskatta.se som är tillgänglig för
donationer från allmänheten.

- Svenska PostkodLotteriet är den största enskilda givaren till föreningen i Sverige. Lotteriet
är ett av Sveriges mest populära lotterier med nära en miljon kunder. Sedan starten 2005 har
PostkodLotteriet genererat 8,3 miljarder till välgörenhet och samtidigt gjort drygt 700
svenskar till miljonärer. Novamedia Sverige AB är operatörsbolaget för Svenska
PostkodLotteriet. Föreningen har varit förmånstagare till PostkodLotteriet sedan 2010 och
har sedan dess fått 79 MSEK i icke-öronmärkt basstöd, varav 7 MSEK för 2016.

- PPFSE har under året fortsatt arbetet med att upprätthålla goda relationer med de afrikanska

ambassader som finns representerade i Sverige från SADC-området (Southern Africa

Development Community) och under året har föreningen gjort presentationer och hållit

föredrag om föreningens arbete för dessa diplomatiska representanter.

- Under hösten 2016 fick den svenska föreningen besök av Peace Parks från Sydafrika och

tillsammans besökte man givare och potentiella givare.

- Föreningen finns med i Charity Ratings Givarguide och under 2016 har PPFSE kvalificerat
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sig till deras Gröna Lista för andra året i rad, vilket innebär att föreningen uppfyller Charity

Ratings krav på transparens, ekonomi och demokrati. Under 2016 uppfyllde 104 av de drygt

200 granskade organisationerna inom ideell sektor deras krav.

- Under året har föreningen funnits med i två kampanjer i tryckt dagsmedia. Annonser som

publicerades i i Svenska Dagbladet, Dagens Industri och DN för att nämna några.

Verksamhetsintäkterna

Verksamhetsintäkterna för 2016 uppgår till SEK 20 389 000 och under året har sammanlagt

SEK 16 097 253 betalats ut till ändamålen.

Valutavinster/förluster

Vid posten ”Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter” i årsredovisningen redovisas de under

året uppkommna valutavinster och/eller valutaförluster samt kortfristiga fordringar som skett

beroende på att föreningen mottar inkommande medel i EUR, USD, CHF, GBP och ZAR, men till

föreningens SEK-konton. När föreningen mottar inkommande medel (till SEK-konto) bokförs

dessa till respektive valutas dagskurs i SEK och när medlen betalas ut, bokförs de också till

respektive valutas dagskurs i SEK vid utbetalningstillfället. Vid utbetalningstillfället kan

valutakursen ha ändrats, vilket då bokförs som en valutavinst alternativt en valutaförlust. I de fall

som de inkommande medlen betalas in direkt till en egen valutaficka (för CHF, ZAR, GBP, USD

eller EUR) och betalas ut från samma valutaficka, uppstår inga valutavinster eller förluster.

Föreningen har upprättat valutafickor för att slippa valutaförluster/vinster, men ibland inkommer

medel på SEK-konton detta till trots.

Ändamålsredovisning

Under räkenskapsåret har medel enligt förteckning under rubriken ”Förändring i eget kapital” i

balansräkningen utbetalats till följande projekt:

SENSA Consortium CCN2

SENSA-projektet syftar till att utveckla en gemensam plattform som stöder ”hållbar och ansvarsfull

turism” i skyddade avlägsna områden såsom naturparker, naturreservat och historiska platser.

SENSA fokuserar på två huvudområden som är viktiga även för Peace Parks, nämligen ”

skyddsområden” (natur- och nationalparker samt dess förvaltningsmyndigheter) och ”ekoturism”

(ansvariga researrangörer och lokala tjänsteleverantörer).

Projektet möter behoven hos slutanvändarna (ansvarig resenär/turist) som söker autentiska

naturupplevelser i välbevarade vildmarksområden. Man använder sig av flera typer av satelliter

(navigation, kommunikation och observation) för att bidra med information till kartläggning av

områden vad gäller tillgänglighet, transportvägar i skyddade områden samt lokalisering av

räddningstjänster för bästa access.

Ekoturism kan definitieras som ”ansvarsfullt resande till naturområden som bevarar miljön och
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förbättrar livsbetingelser och välfärd för lokalbefolkningen”. Det är denna grundläggande utmaning

som SENSE syftar till att främja genom användning av avancerade satellitbaserade applikationer,

vilket ger nya möjligheter för skyddade naturområden och för aktörer inom ekoturism.

Under perioden ha PPFSE betalat ut SEK 97 186 (EUR 10 000) till ändamålet.

För mer information www.peaceparks.se

KAZA - Kavango

Kavango-Zambezi (KAZA) TFCA är ett av de mest ambitiösa naturskyddsinitiativ som företagits
under senare år. Det inbegriper fem länder och omfattar en yta motsvarande c:a 520,000 km² (större
än Sverige). Genom bidrag från Kreditanstalt für Wiederaufban (KfW) i Tyskland, har man under
de senaste åren genomgått en konsultativ process med de lokala samhällena om hur man skulle
göra gränsdragningen för naturskyddsområdet. Under året har man inrättat en s.k. Integrated
Development Plan (IDP) som har godkänts av de fem länder som ingår i KAZA - Kavango
(Angola, Botswana, Namibia, Zambia och Zimbabwe) och som kommer att utgöra riktlinjerna för
fredsparkens utveckling. Arbetet med att färdigställa dessa planer har finansierats med medel från
KfW.
Under perioden har PPFSE betalat ut SEK 3 075 791 (EUR 316 485).
Läs mer på www.peaceparks.se

Southern African Wildlife College

Southern African Wildlife College (SAWC) grundades 1997 (av World Wildlife Foundation South
Africa) och får stöd av Peace Parks Foundation Sweden. Utbildningen har motsvarande
högskolestatus i Sydafrika och kurserna syftar till att utbilda och träna en yrkeskår inom naturvård
och tanken är att de utexaminerade eleverna ska anställas inom de olika fredsparkerna och där
applicera sina kunskaper om hur man på ett effektivt sätt förvaltar naturskyddsområdena.
Utbildningen specialiserar sig på kunskaper inom resurshantering, geografiska informationssytem,
dator- och IT-kunskaper, infrastrukturutveckling och hur man motverkar tjuvjakt och speciellt
tjuvjakt på hotade djurarter.
All utbildning på SAWC (samt även på de övriga skolorna som PPFSE stöder) omfattar ingående
kunskaper om hur arbetet ska bedrivas på för naturen, människor och djur hållbart och ekologiskt
sätt. Hittills har fler än 14,000 studenter utexaminerats från skolan och deras arbetsuppgifter och
titlar omfattar exempelvis turistchefer, skogvaktare, fältguider, Protected Area Managers och
Community Extension Officers.

Under året har SEK 184 246 betalats ut till detta ändamål genom en donation från Safari Club.

Läs mer på www.peaceparks.se

Effekt av föreningens insatser

Under verksamhetsåret har Peace Parks Foundation Sweden samlat in medel i enlighet med plan,

för ändamålsarbete utfört av Peace Parks Foundation i södra Afrika. Prognoser och budget har i

stort sammanfallit med utfall och finansieringen av de olika projekten i södra Afrika har därmed

säkrats.

Bland de effekter som kan nämnas är bl.a. att finansieringen av SAWC lett till att 119 certifikat i
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Naturskydd delats ut till de studenter som genomgått en 12-månaders utbildning på högskolan och

av eleverna, var för första gången, nästan hälften kvinnor. Efter genomförd utbildning har, under

två år, 257 arbetslösa unga, från historiskt missgynnade grupper, fått en yrkesutbildning inom

naturskyddssektorn där en mycket stor andel (oftast över 90%) av avgångsklassen kan säkra jobb

direkt efter examen. Det är stor efterfrågan på rangers p.g.a. den omfattande tjuvjakten och

samtidigt gör utbildningsprogrammet det möjligt för ungdomar att utbilda sig och lyfta sig själva

och sina familjer ur fattigdom.

Vidare kan nämnas att inom ramen för SENSA-projektet har effekten varit följande: Det har

resulterat i sex specifika områden som man har identifierat som speciellt viktiga för

sammankopplingen av de olika skyddsområdena. De är: Kwandofloden, Zambezi-Chobe

översvämningsområde, Zambezi-Mosi Oa Tunya, Hwange-Kazuma-Chobe, Hwange-

Makgadikgadi-Nxai och Khaudum-Ngamiland. Efter godkännande av planen (IDP) donerande

KfW medlen för genomförande. Effekten av dessa insatser är att man genomfört det förberedande

planeringsarbete som behövs för att kunna introducera ansvarsfull och hållbar turism i

fredsparkena. Det betyder att man tagit ett stort steg närmare genomförandefasen.

Under verksamhetsåret har arbetet med projektet Simalaha Community Conservancy fortlöpt och

det kommer att slutredovisas under 2017 till givaren, Svenska PostkodLotteriet. Detsamma gäller

även specialprojektet för att rädda noshörningarna där under 2017 en delrapport kommer att läggas

fram till Svenska PostkoLotteriet inför projektets avslutande 2019.

Resultat och ställning

Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag.

Flerårsöversikt

2016 2015 2014 2013 2012
Intäkts och kostnadsanalys (tkr)
Verksamhetens intäkter 20 389 22 873 33 891 32 672 36 195
Verksamhetens kostnader -17 280 -22 960 -43 564 -32 082 -30 392
Verksamhetens resultat 3 109 -87 -9 673 590 5 803
Resultat från finansiella investeringar -84 -13 46 28 -9

Årets resultat 3 025 -100 -9 627 618 5 794

Ekonomisk ställning (tkr)
Eget kapital 3 720 696 796 10 423 9 805
Balansomslutning 3 846 981 1 040 10 690 10 051
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Framtida utveckling

Styrelsen i Peace Parks Foundation Sweden har för avsikt att fortsätta arbetet med att stärka

varumärket på den svenska och den europeiska marknaden. Målsättningen är att fortsätta utveckla

verksamheten på alla plan och stärka kvaliteten i det arbete som utförs med särskilda insatser inom

kommunikation och PR samt insamlingsarbete under 2017.

Förvaltning

Styrelsen består sedan den ordinarie årsstämman den 10 maj 2016 av:

Johan Bergsgård, ordförande (januari t.o.m. december 2016 - sabbatsår under 2017)

John Loudon, vice ordförande (ordförande under perioden januari 2017 fram till årsstämman 2017)

Lena Malmberg, Country Representative

Anna C. Belfrage, ledamot

Hans Christian Magnus, ledamot

Werner Myburgh, ledamot

Under 2016 hade styrelsen 11 protokollförda styrelsemöten (varav 9 via s.k. Round Robins) och

under perioden 1 januari 2017 fram till årsredovisningens undertecknande ytterligare 2

styrelsemöten (båda via Round Robin). Under verksamhetsåret 2016 hölls en ordinarie stämma och

under perioden fram till årsredovisningens undertecknande hölls en extrastämma i september 2016

med beslut om stadgeändring enligt första godkännande vid ordinarie årsstämma i maj 2016.

FRII:s effektrapport och andra föreningsdokument finns tillgängliga på www.peaceparks.se under
fliken Föreningsdokument.

Revisorer
KPMG AB i Stockholm
Huvudansvarig revisor Fredrik Sjölander.

Övrig information

Kontor: S:t Eriksgatan 117, 4tr, 113 43 Stockholm

Telefon: 08 - 748 00 90

e-mail: lena.malmberg@peaceparks.se
Telefon: 0702-25 96 68
Hemsida: www.peaceparks.se
Bankgiro: 900-1587 Plusgiro: 900158-7
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Resultaträkning Not 2016 2015

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter 1 200 1 000
Gåvor 2 20 387 453 22 872 105

Summa verksamhetsintäkter 20 388 653 22 873 105

Verksamhetskostnader 3, 4
Ändamålskostnader -16 097 253 -21 514 993
Insamlingskostnader -16 072 -42 578
Administrationskostnader -1 166 502 -1 402 370

Summa verksamhetskostnader -17 279 827 -22 959 941

Verksamhetsresultat 3 108 826 -86 836

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter - 1 163
Räntekostnader och liknande resultatposter -84 137 -14 325

Summa resultat från finansiella investeringar -84 137 -13 162

Resultat efter finansiella poster 3 024 689 -99 998

Årets resultat 3 024 689 -99 998

Förändring av ändamålsbestämda medel
Årets resultat enligt resultaträkningen 3 024 689 -99 998
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare
år - 34 043
Ändamålsbestämning av medel -3 357 223 -

Kvarstående belopp för året/förändring
balanserat kapital -332 534 -65 955
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Balansräkning Not 2016-12-31 2015-12-31

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 75 20 936
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 476 17 817

18 551 38 753

Kassa och bank 3 827 828 941 907

Summa omsättningstillgångar 3 846 379 980 660

Summa tillgångar 3 846 379 980 660

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Ändamålsbestämda medel 3 357 223 -
Balanserat kapital 363 189 695 723

3 720 412 695 723

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 22 832 57 763
Övriga skulder - 29 693
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 103 135 197 481

125 967 284 937

Summa eget kapital och skulder 3 846 379 980 660
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Förändringar i eget kapital

KAZA -
Kavango

Southern
African

Wildlife
College

SENSA
Consortium

CCN2
Balanserat

kapital
Totalt eget

kapital

Ingående balans 695 723 695 723

Ändamålsbestämt av givaren 3 075 791 184 246 97 186 -3 357 223

Årets resultat 3 024 689 3 024 689

Utgående balans 3 075 791 184 246 97 186 363 189 3 720 412
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och
FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning.

Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.

Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller
kommer att erhållas.

Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i föreningen. Medlemsavgifter redovisas
vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att
ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller
tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om
organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett
erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.

Gåvor
Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls.

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings- och
administrationskostnader.

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader består av kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt
stadgarna. I posten ingår kostnader i form av utbetalning till föreningens ändamål, kostnad för
opinionsbildande verksamhet och del av fördelade gemensamma kostnader.

Insamlingskostnader
Insamlingskostnader består av direkta kostnader för insamlingsarbete riktat mot givare. Till
insamlingskostnader hör även kostnader för varumärkesbyggande samt del av fördelade
gemensamma kostnader.

Administrationskostnader
Administrationskostnader består av kostnader som behövs för att administrera organisationen samt
del av fördelade gemensamma kostnader.
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Leasing
Alla organisationens leasingavtal redovisas som operationella, dvs leasingavgiften redovisas linjärt
över leasingperioden.

Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt
med att de anställda utför tjänster.

Eftersom pensionsförpliktelsen som föreningen har gentemot Country Representative klassificeras
som avgiftsbestämd redovisas en kostnad det år pension tjänas in.

Balansräkningen
Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra
ändamålsbestämda medel.
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Not 2 Gåvor

2016 2015

Gåvor redovisade i resultaträkningen
Insamlade medel
Allmänheten 126 632 6 032
Postkodlotteriet 8 000 000 10 000 000
Externa stiftelser och fonder 12 260 821 12 866 073

Summa 20 387 453 22 872 105

Not 3 Operationella leasingavtal - leasetagare

2016 2015

Framtida leasingvgifter förfaller enligt följande:

Förfaller till betalning inom ett år 88 752 85 938

Föreningen leasar framför allt ett kontorsrum. Avtalet om lokalhyra sträcker sig till 2019 med
uppsägningstid på tre månader.

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 85 835 81 980
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Not 4 Personal mm.

2016 2015

Medelantalet anställda

Kvinnor 1 1

Totalt medelantal anställda 1 1

I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt
prisbasbelopp 22 200 kr (22 250 kr). Detta har gjorts med stöd av BFNAR 2006:11.

Könsfördelning i styrelse och bland ledande
befattningshavare
Styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor 2 2
Män 4 4

Totalt 6 6

Antal ledande befattningshavare på balansdagen
Country Representative:
Kvinnor 1 1

Totalt 1 1

Löner, arvoden och andra ersättningar
Ledamöter i styrelse och Country Representative 477 900 566 730
Anställda - 10 440

477 900 577 170

Pensionskostnader och andra sociala avgifter
Pensionskostnader exkl. särskild löneskatt 87 672 131 354
Andra sociala avgifter enligt lag och avtal 150 156 181 347

237 828 312 701

Av pensionskostnaderna avser 87 672 kr (131 354 kr) föreningens Country Representative.

Ideellt arbete
Inga personer har arbetat ideellt i föreningen under året.

Avtal om avgångsvederlag
Föreningen har inga övriga utfästelser om pensioner eller avgångsvederlag till personer i ledande
ställning.
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Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2016 2015

Semesterlöner - 58 320
Upplupna sociala avgifter - 18 324
Övriga poster 103 135 120 837

Summa 103 135 197 481

Not 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Med början den 1 januari förstäktes föreningens personal med en resurs som ska fokusera på

kommunikation, PR och insamling.

Den 6 mars 2017 mottog föreningen 7 miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet avseende

2016 års överskott från Svenska Postkodföreningen, där PPFSE är medlemmar. Medlen delades

traditionsenligt ut vid en utdelningsfest tillsammans med 56 (55) andra organisationer som är

förmånstagare. Det totala överskottet som de 56 organisationerna delade på var 1,1 miljarder

kronor.

I mars månad slöt föreningen avtal (efter upphandlingsförfarande i december 2016) med

kommunikationsbyrå inför 2017 års satsning på kommunikation och insamling.



Peace Parks Foundation Sweden
802445-2248

17(17)

Stockholm ______-___-___

John Loudon Anna C Belfrage
Ordförande

Hans Christian Magnus Lena Malmberg

Werner Myburgh

Vår revisionsberättelse har lämnats ______-___-___.

KPMG AB

Fredrik Sjölander
Auktoriserad revisor


