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får härmed avge årsredovisning för

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Allmänt om verksamheten
År 2009 grundades den ideella föreningen Peace Parks Foundation Sweden (PPFSE) vars uppgift är att
agera inom insamlingsarbete för den tillika ideella organisationen Peace Parks Foundation i Sydafrika
(PPFSA). Den sydafrikanska organisationens ändamål är att verka för inrättandet av gränsöverskridande
naturskyddsområden s.k. Transfrontier Conservation Areas (TFCA) i de tio länder i södra Afrika vilka
utgör Southern African Development Community (SADC). Dessa naturområden kallas även för
fredsparker – därav namnet på organisationen. PPF får sina uppdrag från stats- och regeringschefer i de
samarbetande länderna och de inrättade parkerna har till uppgift att utgöra en hållbar grund för ekonomisk
utveckling i området, samt att främja bevarandet av biologisk mångfald och verka för fred och stabilitet i
regionen.
Den sydafrikanska organisationen grundades 1997 av Dr. Nelson Mandela, Prins Bernard av
Nederländerna och Dr. Anton Rupert. Deras gemensamma vision var att skapa den bästa möjliga formen
för miljö- och resursvård i de tio länder i södra Afrika som ingår i samarbetet. Organisationens mål är att
bilda gränsöverskridande naturskyddsområden 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.
Sedan 1997 har sammanlagt tio fredsparker etablerats och deras sammanlagda yta uppgår till mer än
1,000,000 km² (det motsvarar en yta mer än dubbelt så stor som Sverige). Fredsparkerna utgör en viktig
del av de naturresurser som inte är ändliga utan hållbara för kommande generationer, men endast under
förutsättning att de förvaltas på ett korrekt och hållbart sätt. Parkerna utgör en viktig del i arbetet med att
främja den socioekonomiska utvecklingen i området samtidigt som den bevarar Afrikas naturarv för
turism i allmänhet och ekoturism i synnerhet.
Under senare år har arbetet kommit att allt mer även omfatta insatser för samhällsutveckling med
människan i fokus. Lite förenklat skulle man kunna säga att ”man kan inte rädda djur och natur om man
inte först räddar människor”. Det innebär exempelvis att Peace Parks satsar långsiktigt genom att erbjuda
utbildning till dem som bor i och i områden gränsar till parkerna. Utbildningen är fokuserad på de
näringar som mest efterfrågas i området d.v.s. utbildning av parkvakter s.k. ”rangers” och personal till de
initiativ som finns inom turistnäringen (”hospitality services”). Samarbete mellan privat och offentlig
sektor utgör också en viktig hörnsten i arbetet med att utveckla hållbara affärsverksamheter, speciellt när
det gäller etablering av affärsmöjligheter med anknytning till turism. Då behövs det kompetent och
välutbildad personal för att ta hand om turisterna, dels när de nyttjar hotell och restauranger men även när
de vistas i naturen på safariexpeditioner.
För att stödja utvecklingen av initiativ inom turism ger Peace Parks Foundation aktivt stöd till två större
skolor; South African College for Tourism och Southern African Wildlife College. Utbildningarna ger
eleverna tillgång till god utbildning, vilket i sin tur betydligt förbättrar försörjningsmöjligheterna och
minskar fattigdomen i området. I tillägg till dess två skolor finns även en Tracker Academy som lär ut den
uråldriga konsten att spåra djur. Alla tre skolor visar utomordentliga resultat i avgångsklasserna och hög
sysselsättningsgrad bland eleverna efter examen.
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Dessvärre plågas många av länderna där PPF är verksamt av svåra problem med tjuvjakt. Under de fem
senaste åren har en stor del av arbetet fokuserat på strategier och taktik för att komma tillrätta med
tjuvjaktsproblematiken. Det gäller framförallt utrotningshotade arter såsom noshörning, leopard och andra
djur som är unika för den afrikanska kontinenten. I detta arbete har sedan ett antal år tillbaka även inletts
täta kontakter och samarbeten med myndigheter, universitet och andra institutioner i Kina och Vietnam.
Det är framför allt dessa två länder som utgör avsättningsmarknader för den förbjudna handeln med djur
och djurdelar.
Den svenska föreningens arbete har som mål att stödja Peace Parks Foundation i Sydafrika i deras arbete
med:
- Att främja inrättandet av fredsparker s.k. TFCA:s (Transfrontiers Conservation Areas) och därmed
bevara den biologiska mångfalden samt ekosystemets funktion som ett livskraftigt alternativ för
markanvändning. Den svenska föreningens syfte är att bistå Peace Parks i Sydafrika i deras bi- och
multilaterala arbete med att upprätta fredsparkerna genom att samla in medel till de olika projekten samt
informera allmänheten om det arbete som utförs.
- 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.

Händelser under räkenskapsåret
Administration och personal
Arbetet i föreningen under 2019 fortlöpte med fokus på insamling av medel från allmänheten samt från
organisationer och företag. Den personalförstärkning som initierats under 2017 förlängdes att även
omfatta 2019 och där fokus kommer fortsatt att ligga på kommunikation och varumärkesspridning samt
insamling av medel från allmänheten i Sverige.
Arbetet med att samla in medel från allmänheten utförs främst genom att informera om föreningens arbete
via hemsida och på sociala medier och sker via direktdonationer via Swish, PayPal eller bankgiro.
Föreningen har under verksamhetsåret:
- Lämnat in rapport till Svensk Insamlingskontroll och fått förlängning till december 2022.
- Föreningens hemsida uppdateras regelbundet med de policydokument och annan information som Giva
Sveriges effektrapport kräver.
- Föreningens bokföring har utförts av Aspia (f.d. 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, Giva Sverige, PwC, KPMG, Postkodföreningen, Postkodlotteriet och andra
arrangemang riktade mot filantropi och insamlingsarbete.
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- Föreningens ansvariga för kommunikation och insamling har deltagit i möten, seminarier och
utbildningar hos bl.a. Giva Sverige.
- Föreningens personal (två personer) företog under året en resa för att besöka ändamålsprojekt i
Sydafrika och Moçambique.

Personal och styrelse
Föreningen har under året haft två personal där Country Representative även under 2019 haft förstärkning
en anställd av föreningen som arbetar med kommunikation och insamling från allmänheten. Country
Representatives ersättning enligt avtal 76.750 SEK/mån (detta motsvarar en bruttolön av 41,800
SEK/mån. inklusive sociala avgifter och löneskatt) och betalas ut till CR:s bolag enligt avtal med
föreningen.
Marknadsföring, media och insamlingsaktiviteter
Efter introduktion av nya tjänster för insamling av medel från allmänheten, såsom Swish och PayPal, har
det underlättat i arbetet med att hantera engångsdonationer och regelbundna donationer från givare, oftast
i form av månadsdonationer. Föreningen har inte tjänsten Autogiro, utan använder istället PayPal som tar
en transaktionsavgift vid varje donationstillfälle.
Under verksamhetsåret har förening fortsatt med intensiv närvaro på sociala medier. Aktiviteten på
föreningens Facebookkonto ökar stadigt och insamlingskampanjer har bl.a. genomförts på Facebook och
Instagram med positivt resultat. Ett par kampanjer såväl digitala, som evenemangskampanjer, har
uppmärksammats på sociala medier av s.k. influencers och har varit till stor nytta i arbetet med att sprida
varumärket.
Under verksamhetsåret har föreningens arbete framförallt varit inriktat på administrativa uppgifter samt
kommunikation och insamlingsarbete.
- Föreningens hemsida innehåller uppgifter om ändamålet, föreningsdokument, stadgar och annan viktig
information om föreningens arbete. På hemsidan får givare information om hur de kan donera pengar till
föreningen via Swish, PayPal och Bankgiro. www.peaceparks.se
- Svenska PostkodLotteriet är den största enskilda givaren till föreningen i Sverige. Lotteriet är ett av
Sveriges mest populära lotterier med c:a miljon kunder. Föreningen har varit förmånstagare till
PostkodLotteriet sedan 2010 och har sedan dess fått 73,650,000 SEK i icke-öronmärkt basstöd, varav
6,650,000 MSEK för 2019.
Flera evenemang har genomförts under året där inbjudna gäster fått ta del av presentationer och
paneldiskussioner som berör ämnen som ligger nära föreningens ändamål, t.ex. tjuvjaktsproblematik och
hållbar turism. Ett av de större arrangemangen var ’Mandela Talks’ som gick av stapeln i september för
andra året i rad.
- Under verksamhetsåret 2019 fick föreningen dela på 9,000,000 SEK tillsammans med PostkodLotteriets
förmånstagare World’s Children’s Prize, (öronmärkta medel) i ett specialprojekt riktat mot barn och
ungdomar i södra Afrika där PPFSE fick 405,000 SEK.
- 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).
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- Under hösten 2019 fick den svenska föreningen besök av Peace Parks Foundation från Sydafrika och
tillsammans besökte man givare och potentiella givare samt arrangerade evenemang med anledning av
besöket.
- Föreningen har under året mottagit en mycket stor donation till ett ändamålsprojekt som löper över lång
tid.

Effekt av föreningens insatser
Under året har föreningens prognoser och budget i stort sammanfallit med utfall och finansieringen av de
olika projekten i södra Afrika har därmed säkrats. Föreningens arbete med insamling har därmed gått
enligt plan.
I det arbete som PPF utför kan följande viktiga effekter noteras under verksamhetsåret:
• Under 2019 har parkerna Limpopo, Zinave, Banhine och Maputo (samtliga i Moçambique där de flesta
insatserna mot tjuvjakt sker) uppvisat statistik i tjuvjaktsbekämpning som gett bl.a. följande resultat (2018
års siffror inom parentes): antal patrulleringar 659 (464); antal mantimmar i fältpatrull 5,716 (4,921);
antal beslagtagna snaror 569 (1,040); och antal arresteringar 11 (10).
• Insatserna mot tjuvjakt på noshörning i Sydafrika har lett till att det totala antalet dödade noshörningar
har minskat stadigt sedan 2014 då 1,215 noshörningar fick sätta livet till. Under 2019 hade den siffran
sjunkit till 594. Den största delen dödade noshörningar rapporteras från Krugerparken där 327 föll offer
för tjuvjägare under 2019 och det kan jämföras med 827 under 2014. En positiv trend i det ständiga
arbetet med att skydda utrotningshotade arter.
• Förutom att skydda de djur som utsätts för tjuvjakt (och illegal internationell handel) arbetar PPF med
s.k. ’translocation’ där man flyttar vilda djur från stora bestånd till platser där djuren helt försvunnit p.g.a.
mänsklig påverkan. Under 2019 gjordes följande translocations: Maputo Special Reserve – 247
vattenbockar, 46 oribihjortar, 6 giraffer, 22 impala, 29 gnuer, 197 zebror, 20 eland och 126 buffalos. I
Zinave – 53 elefanter, 11 giraffer, 75 zebror, 48 sobelhjortar, 45 reedbuck och 31 strutsar.
• I utbildningsorganisationen SAWC som PPF finansierar har under 2019 redovisats att totalt 784 elever
tagit examen inom kortare och längre utbildningar och av dessa var 582 män och 202 kvinnor. Inom de
övriga utbildningarna redovisas följande siffror för 2019: ’Hospitality Academy’ 84 elever; ’Tracker
Academy’ 189 elever ; och ’Herding Academy’ 12 elever.
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Flerårsöversikt
Allmänna förutsättningar
Resultat (tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens resultat
Resultat från finansiella investeringar
Årets resultat

Ekonomisk ställning
Eget kapital (tkr)
Balansomslutning (tkr)

2019

2018

2017

2016

2015

69 314
-68 528
785
-9
777

40 290
-40 829
-538
7
-532

68 576
-70 471
-1 895
43
-1 852

20 389
-17 280
3 109
-84
3 025

22 873
-22 960
-87
-13
-100

2 738
2 971

2 685
2 948

1 868
2 075

3 720
3 846

696
981

Medlemmar
Under 2019 hade föreningen 10 (10) betalande medlemmar.

Hållbarhetsupplysningar
Miljö & personal
Föreningen hyr sitt kontor i Stockholm av ett kontorshotell som tillhandahåller den nivå av miljökrav som
kan förväntas på en arbetsplats med t.ex. rejäla soputrymmen för sopsorteringen av högsta klass inkl.
återvinning även på kontorsplan för papper och annat mindre skrymmande material. Föreningen förlitar
sig till största delen till elektronisk kommunikation med medlemmar, givare och samarbetspartners men
det förekommer även postutskick. Tilläggas kan att föreningen till stor del jobbar med möten online då
PPFs huvudkontor ligger i Stellenbosch, Sydafrika.
Föreningen har två personal varav en är konsult och ingen är kollektivansluten.
Föreningen genomför årliga utvärderingar av såväl personal som av styrelsen och under 2019 har
personalomsättningen varit 0%. Anställningsavtal följer gängse praxis om tillsvidareanställning.
Kompetensutveckling sker efter behov och på initiativ från personal.
Donationer
Föreningen har under 2019 mottagit vissa medel som förutsätter att ändamålets utförande är förenlig med
villkoren för donationen och att återrapporteringen till givaren uppfyller krav i enlighet med avtal annars
kan återbetalning krävas. Föreningen har hittills under sin verksamhet aldrig avkrävts återbetalning av
medel vilket tyder på en hög grad av tillförlitlighet i föreningens ändamålsrapportering och hög
framgångsgrad i projekten.

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 2020.
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Förvaltning
Styrelsen
Styrelsen består sedan den ordinarie årsstämman den 2 maj 2019 av:
Anna C. Belfrage, ordförande
Robert Cygnaeus, vice ordförande
Hans Christian Magnus, ledamot
Ivo Zander, ledamot
Lena Malmberg, Country Representative
Under 2019 hade styrelsen 14 protokollförda styrelsemöten (varav 12 via s.k. Round Robins) och under
perioden 1 januari 2020 fram till årsredovisningens undertecknande ytterligare 3 styrelsemöten (alla via
Round Robin).
Giva Sveriges effektrapport och andra föreningsdokument finns tillgängliga på www.peaceparks.se under
fliken Om oss och Föreningsdokument.
Revisorer
KPMG AB, i Stockholm
Huvudansvarig revisor Fredrik Sjölander

Övrig information
Kontor: S:t Eriksgatan 117, 4tr, 113 43 Stockholm
Telefon: 08 748 0090
e-mail: lena.malmberg@peaceparks.se
Telefon: 0702259668
Hemsida: www.peaceparks.se
Bankgiro: 900-1587 Plusgiro: 900158-7 Swish 123 900 1587
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

1 000
69 312 852
69 313 852

1 000
40 289 423
40 290 423

-66 174 451
-727 326
-1 626 664
-68 528 441

-38 481 249
-813 551
-1 533 829
-40 828 629

785 411

-538 206

0
-8 604
-8 604

7 936
-1 348
6 588

Resultat efter finansiella poster

776 807

-531 618

Årets resultat

776 808

-531 617

Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader

Not

2, 3

4

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster

5
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2019-12-31

2018-12-31

70 922
21 975
92 897

59 235
28 820
88 055

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

2 877 770
2 970 667

2 859 938
2 947 993

SUMMA TILLGÅNGAR

2 970 667

2 947 993

1 044 640
1 693 329
2 737 969

1 768 574
916 521
2 685 095

21
21 291
211 386
232 698

31 703
22 803
208 392
262 898

2 970 667

2 947 993

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7
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Rapport över förändringar i eget kapital

Ingående eget kapital 2018-01-01
Årets resultat
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel
Ändamålsbestämt av givaren
Utgående eget kapital 2019-12-31

Ändamålsbestämda
medel

Balanserat
resultat

Totalt
eget kapital

1 768 574

916 521

2 685 095

776 808

776 808
-1 768 574
1 044 640

1 693 329

2 737 969

-1 768 574
1 044 640
1 044 640
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Föreningens årsredovisning har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3)
och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning.
Förenklingsregler gällande periodiseringar har tillämpats.

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.
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Administrationskostnader
Administrationskostnader består av kostnader som behövs för att administrera organisationen
samt del av fördelade gemensamma kostnader.
Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i
takt med att de anställda utför tjänster.
Valutavinster/förluster
Vid posten ”Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter” i årsredovisningen redovisas de under året
uppkomna valutavinster och/eller valutaförluster samt kortfristiga fordringar som skett beroende av att
föreningen mottar inkommande medel i EUR, USD, CHF, GBP och ZAR, men till föreningens SEKkonton. 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.

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.
Inkomstskatter
Föreningens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1228). Föreningen är
befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom den uppfyller kraven som samhällsnyttig
enligt skattelagstiftningen.

Not 2 Gåvor
Gåvor redovisade i resultaträkningen
Allmänheten
Postkodlotteriet
Externa stiftelser och fonder
Summa

2019

2018

24 121
7 065 000
62 223 730
69 312 851

525 139
13 304 505
26 459 780
40 289 424
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Not 3 Uppskattningar och bedömningar
Föreningen har under 2019 mottagit vissa medel som förutsätter att ändamålets utförande är förenlig med
villkoren för donationen och att återrapportering till givaren uppfyller krav i enlighet med avtal annars
kan återbetalning krävas. Föreningen har hittills under sin verksamhet aldrig krävts återbetalning av
medel vilket tyder på en hög grad av tillförlitlighet i föreningens ändamålsrapportering och hög
framgångsgrad i projekten.

Not 4 Medelantal anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Kvinnor

Löner och andra ersättningar
Anställda

Sociala kostnader
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Antal kvinnor i styrelsen
Antal män i styrelsen
Antal kvinnor bland övriga ledande befattningshavare

2019

2018

1
1

1
1

462 092
462 092

506 656
506 656

145 184
145 184

159 185
159 185

607 276

665 841

2
3
1

2
3
1

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.

Not 5 Resultat från finansiella poster
Räntekostnader
Kursdifferenser

2019

2018

-149
-8 455
-8 604

-1 348
7 936
6 588
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Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda hyror

2019-12-31

2018-12-31

21 975
21 975

28 820
28 820

2019-12-31

2018-12-31

32 460
25 000
77 176
76 750
211 386

31 525
25 000
66 531
85 335
208 391

Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupen kostnad för redovisning
Upplupen kostnad för revision
Upplupen semesterlöneskuld och soc avgifter
Övriga poster
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Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Vid den årliga förmånstagarfesten som anordnas av Svenska Postkodlotteriet blev föreningen tilldelad
7,000,000 SEK i icke öronmärkt donation. Det var en ökning med 350,000 SEK jämfört med föregående
år.
Med tanke på den pågående Covid19-pandemin kan föreningen konstatera att det kommande året, 2020,
troligen kommer att bli ett volatilt år och det är svårt att sia om hur effekterna av pandemin kommer att
slå på ändamålsarbetet i södra Afrika, samt hur det kommer att slå på insamlingsarbetet i Sverige.
Föreningen står ödmjuk inför dessa svårigheter och utmaningar men har tack vare god planering, sedan
ett antal år tillbaka, en verksamhetsbuffert i den årliga budgeten. Den säkrar operativ drift inklusive hyra,
löner, skatter och sociala avgifter under 12 månader. När det gäller ändamålsarbetet är pandemins
verkningar svåröverskådliga i ett sådant här tidigt skede. Dock kan nämnas vikten av att fortsätta arbetet
med att bekämpa s.k. zoonotiska sjukdomar (sjukdomsöverföring mellan djur och människor) och det gör
Peace Parks arbete mer relevant än någonsin i kampen mot illegal handel med djur och djurdelar.
Tilläggas bör också att Peace Parks Foundation i Sydafrika har vidtagit alla de åtgärder som påbjuds av
den sydafrikanska regeringen när det gäller Covid-19. Det gäller även för den svenska föreningen.
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