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får härmed avge årsredovisning för

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Allmänt om verksamheten
År 2009 grundades den svenska ideella föreningen Peace Parks Foundation Sweden (PPFSE) vars
ändamål är att stödja den tillika ideella organisationen Peace Parks Foundation i Sydafrika (PPFSA), som
verkar 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.
Den sydafrikanska organisationen Peace Parks Foundation grundades 1997 av Dr. Nelson Mandela, Prins
Bernard av Nederländerna och Dr. Anton Rupert. De hade en gemensam vision om att skapa den bästa
möjliga formen för miljövård 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.
Idag omfattar de fredsparker som hittills etablerats i tio länder cirka 1,000,000 km² (som jämförelse kan
nämnas att det mer än motsvarar Sveriges yta x 2) och det är den svenska föreningens syfte 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. Fredsparkerna utgör en viktig del av de naturresurser som inte är ändliga,
utan hållbara för generationer framåt i tiden men endast under förutsättning att de förvaltas på ett korrekt
sätt. Parkerna utgör idag också 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.
Utbildning av dem som bor i, och i anslutning till, parkerna är också en viktig del av Peace Parks
långsiktigt strategiska utvecklingsarbete. Samarbete mellan privat och offentlig sektor 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 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 som bor 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.
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Under senare år har dock problem med storskalig tjuvjakt, oftast utförd av internationella syndikat, skapat
många oförutsedda problem som gjort att mycket fokus har behövts läggas på insatser för att motverka
den förödande illegala jakten och handeln med utrotningshotade djur och djurprodukter. Det gäller
framförallt arter såsom noshörning, elefant, 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 de länder som utgör avsättningsmarknader för den
förbjudna handeln. Här är det främst Kina och Vietnam som utgör viktiga målgruppsländer.
Den svenska föreningens arbete har som mål att stödja Peace Parks 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.
- 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
Arbetet i föreningen under 2021 fortlöpte med fokus på insamling av medel från allmänheten samt från
stiftelser, organisationer och företag. Under verksamhetsåret har två personer arbetat i föreningen en
funktion som Country Representative och den andra som ansvarig för insamling och kommunikation.
Även under verksamhetsåret 2021 har Covid-19 pandemin drabbat hela världen på olika sätt.
Föreningens största givare i Sverige fick ställa in sin årliga förmånstagarfest p.g.a. pandemin och i stället
ordna en digital ceremoni för samtliga förmånstagare. Föreningen tilldelades 7 000 000 SEK i icke
öronmärkt donation.
Under verksamhetsåret 2021 kunde föreningen, pandemin till trots i ett fönster i oktober, genomföra ett
deltagande (på inbjudan) på Dubai Expo 2020, som hade flyttats fram från 2020 till 2021 p.g.a. pandemin.
Föreningen presenterade sitt arbetsprojekt ”Space for Wildlife” vid svenska paviljongen på
världsutställningen, när temaveckan handlade om rymden.
Under senare har föreningen satsat på möten och evenemang för att öka kännedomen om PPF dels genom
föreläsningar och möten och även genom deltagande på olika mässor och events. Detta år var det
meningen att det årligen återkommande ”Mandela Talks” skulle genomföras men även under 2021 fick
det eventet ställas in p.g.a. pandemin.
För övrigt kan noteras att föreningen kunnat sköta arbete som tidigare tack vare digitala möten. Något
som föreningen gjort i stor utsträckning sedan tidigare och i synnerhet med moderorganisationen i
Sydafrika.
Insamlingsarbetet har fortsatt som tidigare med bl.a. insamlingskampanjer via sociala medier och digitalt
via hemsidan. Arbetet med att samla in medel från allmänheten utförs främst genom donationer via Swish
och PayPal.
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Föreningen har under verksamhetsåret:
- Lämnat in rapport till Svensk Insamlingskontroll enligt praxis och föreningen har sedan 2019
förlängning av 90-konto till december 2022.
- Föreningens hemsida uppdateras regelbundet med de policydokument och annan information som Giva
Sveriges effektrapport kräver.
- Föreningens bokföring har utförts av Grant Thornton 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, KPMG, Postkodföreningen, Postkodlotteriet och andra arrangemang
riktade mot filantropi och insamlingsarbete. Under verksamhetsåret var samtliga av dessa online.
- Föreningens ansvariga för kommunikation och insamling har deltagit i möten, seminarier och
utbildningar hos bl.a. Giva Sverige. Samtliga möten och sammankomster under 2021 var digitala.
Personal och styrelse
Föreningen har under året haft två personal (en anställd och en med uppdragsavtal): Country
Representative Och Manager Fundraising & Communications. Country Representatives ersättning har
motsvarat en bruttolön av 41,800:-/mån. exklusive sociala avgifter och löneskatt och betalas ut till den
anställdes 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 enstaka små donationer. 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 samt med förberedelser inför och deltagande i världsutställningen
Dubai Expo 2020 (som skulle ha arrangerats 2020 men fick flyttas till 2021 p.g.a. pandemin).
- 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 och PayPal. www.peaceparks.se
- Svenska PostkodLotteriet (Novamedia AB) 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 89,05 MSEK i icke-öronmärkt
basstöd, varav 7 MSEK för 2021. Basstödet utgörs av ej öronmärkta medel.
Föreningen har p.g.a. Covid-restriktioner inte kunnat genomföra några events i Sverige under året och
inte heller hade representanter från PPF i Sydafrika möjlighet att besöka föreningen som brukligt är varje
höst.
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När det gäller föreningens beredskap inför år två av pandemin kunde man konstatera att samtidigt som
man står inför den här typen av nya svårigheter och utmaningar, så har man också kunnat dra lärdom av
pandemins första år, 2020. Detta mycket tack vare god framförhållning och att föreningen har 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 ännu inte helt
överskådliga. I södra Afrika har effekterna drabbat vissa delar hårdare än andra. 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 under pandemin påbjudits av den sydafrikanska regeringen när det gäller Covid-19. Det gäller även
för den svenska föreningen som har följt svenska rekommendationer och krav rörande pandemin.

Resultat och ställning
Verksamhetsintäkterna
För 2021 uppgår verksamhetsintäkterna till 56 245 000 SEK och den överlägset största delen av
donationerna kommer från organisationer, stiftelser och företag. Föreningens intäkter från allmänheten är
alltjämt blygsam och uppgick under 2021 till 21 882 SEK. Av intäkterna är den dominerande delen
öronmärkta medel för ändamålsarbetet i tio länder i södra Afrika. Den stora donationen från Novamedia
AB (Postkodlotteriet) på SEK 7 000 000 är viktiga för föreningens arbete i Sverige då dessa medel är
icke-öronmärkta utan kan användas till föreningens verksamhet att bedriva insamlingsarbete och
kommunikationsarbete utanför Sydafrika.
De stora gåvorna är kopplade till avtal med givare och dessa avtal löper ofta över flera år vilket gör att
intäkterna under 2021 till absolut största delen har gått enligt plan. Detta trots pandemin men tilläggas bör
att effekterna av pandemin kan komma att påverka verksamhetsintäkterna även på längre sikt. I synnerhet
om donationer till föreningen är kopplade till gåvor som bygger på förväntad avkastning och om
avkastningen får en negativ utveckling. Dock har inga sådana effekter på intäkterna märkts för
verksamhetsåret 2021.
Ändamålsredovisning
Av donationer till föreningen går den allra största delen direkt till ändamålsarbetet i södra Afrika. Då
föreningens intäkter från stora givare är kopplade till avtal med givaren sker regelbunden återrapportering
avseende de projekt som donationerna avser. Återrapporteringen sker med regelbundenhet, oftast årsvis,
och de följer givarnas önskemål om typ av redovisning. I de fall där det krävs specifika
effektredovisningar lämnar föreningen den informationen direkt till givaren.
Gåvorna till ändamålet har gjort att Peace Parks Foundation kunnat fortsätta med sitt långsiktiga arbete att
upprätta gränsöverskridande naturskyddsområden i södra Afrika enligt plan. Av de tio områden som
ändamålet omfattar har fokus under verksamhetsåret 2021 fokus legat på fyra av dessa parkområden:
Kavango Zambezi (KAZA), Great Limpopo, Zinave och Malawi-Zambia.
Förutom till själva parkerna går även stora donationer direkt till de skolor som är kopplade till Peace
Parks Foundation: Southern African Wildlife College, SA College for Tourism och Tracker Academy och
det är kullarna med årligen utexaminerade elever från dessa utbildningar som tillför kompetens och
kunskapslyft i ändamålsarbetet. Återigen kan nämnas att pandemin även under skolåret 2021 påverkade
just denna del av ändamålsarbetet på ett sätt som visserligen försvårade utförandet av arbetet, men
samtidigt upprättades nya sätt att genomföra utbildningsarbete på distans. Det gäller dock enbart vissa
delar av utbildningen.

PEACE PARKS FOUNDATION - SWEDEN
Org.nr 802445-2248

6 (16)

Effekt av föreningens insatser
Under verksamhetsåret 2021 har föreningens arbete med insamling fokuserats helt på digitala kampanjer.
Pandemin till trots har insamlingsverksamheten inte stött på några större förändringar under året utan
prognoser och budget har i stort sammanfallit 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 2021:
- 490 omflyttningar av djur gjorts (604)
- 3.912 snaror har hittats i parkerna (18.127)
- 0 noshörningar dödade i de parker där PPF är aktiva (0)
- 14.827 patrulleringar genomfördes i parkerna under verksamhetsåret (14.019)
- Sammanlagt 155 tjuvskyttar arresterades (264)
- Antal examinerade studenter från South African College of Tourism (SACT) 61 (69)
- Antal examinerade studenter från Tracker Academy 22 (23)
- Inom projekt för energieffektiva utomhuskök har under 2021 5.243 enheter distribuerats i samtliga
parker
- För fiskeriprojektet (aquaculture) i Maputo Special Reserve har arbetet med att säkra livsmedelstillgång
producerat 657 kg fisk (911)
- Antal examinerade studenter från Southern African Wildlife College (SAWC)1.065 (708)
Under 2021 fortsatte initiativet från föregående år ”Cash-for-work” som upprättats enkom p.g.a. den
alltjämt rådande pandemin. Där har byar och samhällen fått kontanter för utförda enklare jobbuppdrag, i
syfte att skydda befolkningen från pandemin. Det jobbet har bl.a. omfattat distribution av hygienartiklar
och ansiktsmasker.
Flerårsöversikt
Allmänna förutsättningar
Resultat (tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens resultat
Resultat från finansiella investeringar
Årets resultat

Ekonomisk ställning
Eget kapital (tkr)
Balansomslutning (tkr)

2021

2020

2019

2018

2017

56 245
-60 544
-4 299
53
-4 247

41 111
-35 991
5 120
-53
5 067

69 314
-68 528
785
-9
777

40 290
-40 829
-538
7
-532

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

2 514
2 843

6 761
7 071

2 738
2 971

2 685
2 948

1 868
2 075

Medlemmar
Under 2021 hade föreningen 6 (8) betalande medlemmar.
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Hållbarhetsupplysningar
Miljö & personal
Föreningen huserar sedan 2020 i lokaler på Olof Palmes Gata och hyr av ett kontorshotell, Regus, vilka
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,
och detta har dessutom kommit att bli fallet med lokala möten under 2021 då samtliga möten har hållits
online p.g.a. pandemin.
Föreningen har två personal varav en är konsult och ingen är kollektivansluten.
Föreningen genomför regelbundna utvärderingar av såväl personal som av styrelsen och under 2021 har
personalomsättningen varit 0%. Anställningsavtal följer gängse praxis om tillsvidareanställning.
Kompetensutveckling sker efter behov och på initiativ från personal.
Donationer
Föreningen har under 2021 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 2022.
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Förvaltning
Styrelsen
Styrelsen består sedan den ordinarie årsstämman den 27 maj 2021 av:
Anna C. Belfrage, ordförande
Robert Cygnaeus, vice ordförande
Hans Christian Magnus, ledamot
Ivo Zander, ledamot
Lena Malmberg, Country Representative
Under 2021 hade styrelsen 12 protokollförda styrelsemöten (varav 9 via s.k. Round Robins) och tre (3)
protokollförda digitala möten. Under perioden 1 januari 2022 fram till årsredovisningens undertecknande
ytterligare ett (1) styrelsemöte (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: Olof Palmes Gata 29, 111 22 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
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2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

600
56 244 297
56 244 897

800
41 110 500
41 111 300

-58 135 884
-742 350
-1 665 731
-60 543 965

-33 872 822
-588 092
-1 529 981
-35 990 895

-4 299 068

5 120 405

52 560
-21
52 539

0
-52 987
-52 987

Resultat efter finansiella poster

-4 246 530

5 067 417

Årets resultat

-4 246 530

5 067 417

Resultaträkning
Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Summa verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader

Not

2, 3

4

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

5
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2021-12-31

2020-12-31

82 540
14 675
97 215

66 892
11 372
78 264

Kassa och bank

2 745 603

6 992 362

Summa omsättningstillgångar

2 842 818

7 070 626

SUMMA TILLGÅNGAR

2 842 818

7 070 626

411 828
6 348 918
-4 246 530
2 514 216

0
1 693 329
5 067 417
6 760 746

9 912
24 026
294 664
328 602

11 372
28 476
270 032
309 880

2 842 818

7 070 626

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat resultat
Årets resultat

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7
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Rapport över förändringar i eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Ingående balans 2021-01-01

Balanserat
resultat
1 693 329

Disposition av föregående års resultat
Årets resultat
Ändamålsbestämt av givaren

5 067 417
411 828

-411 828

Utgående balans 2021-12-31

411 828

6 348 918

Årets
resultat
5 067 417

Totalt
eget kapital
6 760 746

-5 067 417
-4 246 530

0
-4 246 530
0

-4 246 530

2 514 216
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR
2012:1 (K3) och Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående räkenskapsår.

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 föreningen tar emot en tillgång som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande
värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag.
Om tillgången erhålls därför att föreningen 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 som huvudregel som intäkt när de erhålls.
Gåvor i form av tjänster redovisas inte som intäkt.

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 arbete som riktar sig till föreningens samtliga 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 posterna "Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter" och "Räntekostnader och liknande
resultatposter" i årsredovisningen redovisas de under året uppkomna valutavinster respektive
valutaförluster som uppkommit av finansiell karaktär då föreningen har likvida medel i utländska
valutakonton, s.k. valutafickor. Föreningen mottar inkommande medel i EUR, USD, CHF, GBP och ZAR
som bokförs till respektive valutas dagskurs i SEK och när medlen betalas ut bokförs de till respektive
valutas dagskurs i SEK vid utbetalningstillfället. Vid utbetalningstillfället kan valutakursen ha ändrats,
vilket då bokförs som en valutavinst alternativt en valutaförlust. Föreningen har upprättat valutafickor för
att minimera faktiska valutaförluster/vinster men då föreningen bokför i SEK så kan bokföringstekniska
valutaförlust/vinster uppstå.

Balansräkningen
Tillgångar och skulder
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 till ett specifikt
ändamål och andra ändamålsbestämda medel. Se även eget-kapital rapporten.

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 Uppskattningar och bedömningar
Föreningen har under 2021 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 avkrävts återbetalning av
medel vilket tyder på en hög grad av tillförlitlighet i föreningens ändamålsrapportering och hög
framgångsgrad i projekten.

Not 3 Gåvor
Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Allmänheten
Postkodlotteriet och andra svenska organisationer
Stiftelser och fonder
Summa insamlade medel (gåvor)

2021

2020

21 882
7 512 190
48 710 225
56 244 297

25 575
8 215 485
32 869 440
41 110 500
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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

2021

2020

1
1

1
1

483 536
483 536

441 671
441 671

146 622
146 622

122 858
122 858

630 158

564 529

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 investeringar
Räntekostnader
Kursdifferenser

2021

2020

-18
52 557
52 539

-37
-52 950
-52 987

2021-12-31

2020-12-31

14 675
14 675

11 372
11 372

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda hyror
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Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupen kostnad för redovisning
Upplupen kostnad för revision
Upplupen semesterlöneskuld och sociala avgifter
Övriga poster

2021-12-31

2020-12-31

49 730
53 750
114 434
76 750
294 664

73 000
53 750
66 532
76 750
270 032

Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Föreningen tilldelades 7,000,000 SEK i icke öronmärkt donation den 17 mars 2022 från Svenska
Postkodlotteriet, Novamedia AB.
Föreningen har god beredskap och står ödmjuk inför den typ av svårigheter och utmaningar som
pandemin har inneburit och alltjämt innebär. Detsamma gäller det under februari 2022 startade ryska
invasionskriget i Ukraina. Emedan det är svårt, för att inte säga omöjligt, att förutse exakt vilka
konsekvenser det kan få för föreningens fortsatta arbete, följer styrelsen utvecklingen och har tack vare
god framförhållning och beredskap möjlighet att anpassa verksamheten efter ändrade förutsättningar.
Sedan ett antal år tillbaka, har föreningen en verksamhetsbuffert i den årliga budgeten. Den säkrar
operativ drift inklusive hyra, löner, skatter och sociala avgifter under 12 månader.
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