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“THIS GENERATION AND WWF
HAVE A HUGE OPPORTUNITY
TO BUILD A SUSTAINABLE
FUTURE FOR ALL AND
MOMENTUM IS ON OUR SIDE.”
Pavan Sukhdev,
President of WWF International´s Board.
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Kampen for å redde dyr og natur
foregår over hele verden, og på
mange områder. Klikk her for å lese
om noen av våre viktigste seire og
framganger i 2018!
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STYRETS ÅRSBERETNING
REGNSKAPSÅRET 2018

WWF Verdens naturfond
er en frittstående norsk
miljøorganisasjon, etablert i
1970. WWFs visjon er en framtid der mennesker lever i
harmoni med naturen. Vi arbeider for å verne mangfoldet
av arter og økosystemer og for å sikre bærekraftig bruk
av naturressurser. WWF arbeider med miljøutfordringer
både i Norge og globalt, og oppnår gode resultater.

WWF Verdens naturfond har sitt sekretariat i Oslo og er en del av det internasjonale
WWF-nettverket. WWF ble grunnlagt i 1961 i Sveits, og er en av verdens største
og mest respekterte uavhengige miljøorganisasjoner. Internasjonalt har WWF nær
5 millioner støttespillere på seks kontinenter, kontorer i nærmere 100 land, over
25 millioner følgere i sosiale media og mer enn 1.300 aktive naturvernprosjekter.
WWF spiller en viktig rolle for verdens klima og natur og har en unik posisjon med
naturvernarbeid i felt over hele kloden. Samtidig jobber vi aktivt med informasjonsog påvirkningsarbeid både overfor privatpersoner, politikere, næringsliv og andre
samfunnsaktører i Norge og internasjonalt.
WWFs arbeid i Norge er fokusert på å beskytte og bevare naturverdiene og det
biologiske mangfoldet, samt å redusere klimaendringer og skape det fornybare
samfunnet. WWF støtter mer enn 15 utviklingsprosjekter i Afrika, Asia og
Russland. Arbeidet skjer i samarbeid med lokalbefolkning, lokale organisasjoner
og myndigheter. Disse prosjektene utgjør 60 prosent av våre kostnader og er
hovedsakelig finansiert av Norad og Klima- og miljødepartementet. Miljøvern
er effektiv fattigdomsbekjempelse i utviklingsland, fordi det er de fattigste som
rammes hardest av miljøødeleggelser, klimaendringer og tap av biologisk mangfold.
WWF i Norge bidrar til WWFs globale mål og til flere av WWFs inter¬nasjonale
programmer.
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millioner i 2017 til 8,0 millioner i 2018, en nedgang på 28 prosent. Økte inntekter
fra andre kilder enn det offentlige er en viktig forutsetning for fremtidig drift,
uavhengighet og et viktig middel for å nå ambisiøse og nødvendige miljøvernmål.
Det settes derfor inn mer ressurser på å øke disse inntektene. Samarbeid med norske
selskaper har gitt betydelige miljøgevinster gjennom støtten og felles innsats.
Novamedia Norsk postkodelotteri AS fikk i 2017 sammen med SOS-barnebyer og
WWF Verdens naturfond, en av tre lisenser for spillvirksomhet i Norge. Lisensen
åpnet for en norsk versjon av Postkodelotteriet. Postkodelotteriet har siden starten
hatt som hovedformål å styrke det sivile samfunn verden over, ved at overskuddet
går til humanitære organisasjoner og stiftelser. Startskuddet for den norske
versjonen av lotteriet gikk i oktober 2018. Det ble dermed tre operative måneder i
2018 og WWF mottok en andel på nesten 2 millioner kroner for denne perioden. Vi
ser at dette kan bli en betydelig inntektskilde på sikt.
Som ideell organisasjon følger WWF god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.
Dermed føres anskaffede midler i sin helhet i året de anskaffes, mens forbruk av
midler kan skje i senere år. I 2018 ble forbrukte midler ca. 109 millioner kroner og
aktivitetsresultatet på 6,3 millioner kroner. Formålskapitalen (egenkapitalen) er på
19,3 millioner kroner. Det bekreftes at grunnlaget for fortsatt drift er til stede, og
årsregnskapet er satt opp under denne forutsetningen.
WWFs midler investeres konservativt og langsiktig etter retningslinjer som skal
sikre mot risiko for bidrag til miljøødeleggelser, uetiske handlinger, krenkelser av
menneske¬rettigheter og korrupsjon.
WWF har nulltoleranse for korrupsjon og økonomiske misligheter og publiserer årlig
en rapport om vårt arbeid mot dette. WWF støtter prosjekter i flere land hvor risiko
for korrupsjon er høy, og stiftelsen har gode retningslinjer og rutiner for å ivareta
dette. Påstander om økonomiske misligheter blir tatt svært alvorlig. Interne systemer
for undersøkelser, og evt. eksterne granskninger, settes i gang ved varsling eller
mistanke om misligheter. Givere og andre involverte parter holdes også informert
om undersøkelser og tiltak som iverksettes. Dersom misligheter skulle finne sted, vil
WWF dekke tapet donor har hatt.
Organisasjon

Økonomi og framtidig utvikling
I 2018 var totalt anskaffede midler ca. 115 millioner kroner, mot ca. 95 millioner i
2017. WWF inngikk i 2017 en ny samarbeidsavtale med Norad for perioden 2017
– 2020 på til sammen 188 millioner kroner. WWF har arbeidet med et prosjekt
kalt Oil for Development med midler fra Norad som for perioden 2016 – 2019 som
utgjør bortimot 28 millioner kroner. I 2018 ble det inngått nye avtaler med Norad
for perioden 2018 – 2020 for 34 millioner kroner for arbeid knyttet til skogsrelaterte
handelsvarer i Kina, og for 2018 – 2021 er det avtalt prosjekter for 91 millioner
kroner som gjelder arbeid mot plastforurensing i havene. Disse er svært viktige
bidrag til WWFs langsiktige arbeid.
Økonomisk støtte fra privatpersoner er avgjørende for WWF. Samlede inntekter
fra privatpersoner økte med 30 prosent fra 19,7 millioner i 2017 til 25,5 millioner
kroner i 2018. Vekst i antall private givere er et sentralt element i nåværende strategi
for WWF, og vi investerer i denne veksten. Næringslivsinntektene går ned fra 11,1
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WWF hadde ved utgangen av 2018 39 ansatte (42 i 2017) som utførte 37,9 årsverk.
WWF er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Virke og er omfattet av tariffavtalen
Landsoverenskomst for virksomheter mellom Virke og LO/NTL.
Sykefraværet utgjorde totalt 2,61 prosent i 2018 (0,76 prosent i 2017). Det er ikke
rapportert fravær som har sammenheng med forhold på arbeidsplassen i 2018.
Fraværsprosenten er godt under gjennomsnitt i bransjen (kontorbedrifter, 4 prosent)
iht. Miljøfyrtårns fraværsoversikt. Det arbeides systematisk med oppfølging av
sykefravær. Det har ikke forekommet alvorlige arbeidsuhell med materiell- eller
personskader i 2018. Årlige arbeidsmiljø-undersøkelser gjennomføres og følges opp
med tiltak. Arbeidsmiljøet betraktes som meget godt.
WWF har nulltoleranse når det gjelder overgrep og upassende oppførsel av ethvert
slag. Vår Respect in the Workplace policy er blitt delt med alle kontorer og ansatte,
som er bedt om å gjøre seg kjent med den i påvente av ytterligere tiltak som skal
styrke WWF-nettverkets policy og arbeid på området.
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Styret for WWF består av fire kvinner og fem menn. Styret mottar ikke honorar. Det
var ansatt 25 kvinner og 14 menn i WWF per 31.12.2018, og ledergruppen besto av
tre kvinner og tre menn. Lønn fastsettes på grunnlag av utdannelse, erfaring, ansvar
og prestasjon. Ansatte har like muligheter til avansement og videre¬utdanning.
Ansatte beholder medlemskap i WWFs kollektive pensjons¬forsikring under
foreldrepermisjon.
Påvirkning på det ytre miljø
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AKTIVITETSREGNSKAP
Tall i 1000 NOK

Anskaffelse av midler

Note

Bidrag fra medlemmer

Virksomhetens formål er å motvirke skade på natur og miljø, og WWF har derfor
et særlig ansvar for å redusere sin egen miljøpåvirkning. WWF er sertifisert som
Miljøfyrtårn, og det arbeides kontinuerlig med å bedre miljøprofilen ytterligere i eget
arbeid.

Tilskudd

De ansattes flyreiser utgjør WWFs klart største belastning på miljøet. WWF har
innført karbonbudsjetter for flyreiser, med månedlig oppfølging og igangsetting av
nødvendige tiltak, og det kjøpes klimakvoter som kompensasjon for samlet utslipp
fra alle organisasjonens reiser med fly. Totale CO2-utslipp utgjorde i 2018 113,7 tonn,
dvs. 2,64 tonn per årsverk, mot 2,92 tonn per årsverk i 2017. WWF kjøper strøm
med opprinnelsesgaranti, dvs. fornybar energi; vann- eller vindkraft. Strømforbruk
per årsverk i 2018 var 4501 kWh, mot 4035 kWh i 2017. Miljøfyrtårns median for
kontorbedrifter er på 5.440 kWh per årsverk. WWF ligger godt under medianen på
tross av at vi har kontorer i et gammelt bygg. De ansatte har et bevisst forhold også
til forbruk, sortering og gjenvinning. WWF innkjøpspolicy fremmer kjøp fra grønne
leverandører. De ansatte reiser kollektivt, sykler eller går til og fra jobb.

Innsamlede midler, gaver mv

2018

2017

25 509

19 669

offentlig

2

69 819

54 486

andre*

3

13 359

16 172

4

3 958

4 225

5

2 643

710

-99

-34

115 190

95 229

10,12

11 814

10 289

11,12,13

93 025

78 961

12

4 057

4 004

108 896

93 254

6 294

1 975

-

-

-110

-132

Opptjente innstekter fra operasjonelle
aktiviteter som oppfyller formålet
Finans- og investeringsinntekter (kostnader)
Sum anskaffelse av midler
Forbruk av midler
Kostnader til anskaffelse av midler
Kostnader til aktivitet som oppfyller formålet
Administrasjonskostnader
Sum forbruk av midler
Årets aktivitetsresultat

6,7,8,9

Tillegg/reduksjon formålskapital
Grunnkapital
Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner
Formålskapital med selvpålagte restriksjoner

Side 10

-

-

Annen formålskapital

6 403

2 107

Sum tillegg/reduksjon formålskapital

6 294

1 975
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BALANSE

KONTANTSTRØMANALYSE

Tall i 1000 NOK

Tall i 1000 NOK

Eiendeler

31/12/18

31/12/17

0

363

Rettighet hogstutsettelse

1 493

1 602

Kundefordringer

4 164

2 985

Endring i leverandørgjeld

-149

533

Endring i andre tidsavgrensningsposter

28 178

8 965

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

33 144

8 913

-

-

-

-

-

-

33 144

8 913

26 827

17 914

59 971

26 827

Note
Langsiktige fordringer

Andre kortsiktige fordringer

9 736

6 477

59 971

26 827

Sum omløpsmidler

73 871

36 290

Sum eiendeler

75 364

38 255

Kontanter, bankinnskudd o.l.
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Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

2018

2017

Årets aktivitetsresultat

6 294

1 975

Endring i kundefordringer

-1 179

- 2 560

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Formålskapital og g jeld
Grunnkapital

1 000

1 000

Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner

1 493

1 602

0

0

19 343

12 940

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner
Annen formålskapital
Sum formålskapital

16

21 836

15 542

Legater

15

0

356

2 001

2 151

Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter

1 549

1 587

44 907

12 988

5 071

5 632

Sum kortsiktig gjeld

53 528

22 357

Sum formålskapital og g jeld

75 363

38 255

Tilskuddsgjeld
Annen kortsiktig gjeld

Side 12

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Effekt av valutakursendringer på kontanter og
kontantekvivalenter
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved
periodens begynnelse
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter
ved periodens slutt
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NOTER TIL REGNSKAPET
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Anskaffelse av midler

2018

2017

60 446

45 511

NOTE 1 - Regnskapsprinsipper
NOTE 2. Offentlig tilskudd
Aktivitetsbasert regnskap

Norad

100

100

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner og

KLD (tidl. Miljøverndepartementet)

4 943

4 951

består av aktivitetsregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter.

Miljødirektoratet

2 140

1 857

Refusjon mervediavgift

2 005

1 782

184

184

2

102

69 819

54 486

4 370

7 482

Grunnleggende prinsipper
Årsregnskapet er basert på grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift,
kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

Utenriksdepartementet

Kompensasjon bortfall spilleautomatinntekter
Andre offentlige bidrag
Sum

Inntekter føres etter kontantprinsippet. Ubrukte prosjektmidler periodiseres ved årsslutt ved at disse føres som
skyldige midler og resultatføres når de forbrukes i hht opptjeningsprinsippet. Kostnader føres når de påløper.

NOTE 3. Andre tilskudd
Næringslivet

Omløpsmidler/kortsiktig g jeld
Poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld.
Vurdering av omløpsmidler skjer til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Vurdering av kortsiktig
gjeld skjer til høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Fra legater, stiftelser, fond og lignende

480

118

8

624

Andre WWF-organisasjoner

6 393

7 079

Andre

2 107

869

Sum

13 359

16 172

374

584

Donasjoner fra næringslivet

3 584

3 641

Sum

3 958

4 225

Nettbutikk

15

16

WWF AP og WWF GCEI andel av fellesadministrasjon

0

156

1 980

0

648

539

2 643

710

WWF International

Anleggsmidler
Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelses kost.
Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående.
Fordringer
Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap.
Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter balansedagens kurs. Kontrakter inngås i all vesentlighet i norske
kroner, og WWF Verdens naturfond er derfor i begrenset grad eksponert for valutarisiko.
Indirekte kostnader
Indirekte kostnader fordeles på prosjekter i forhold til ressursbruk

NOTE 4. Innsamlede midler, gaver mv.
Arv

NOTE 5. Opptjente inntekter fra operasjonelle
aktiviteter som oppfyller virksomhetens formål

Lotteriinntekter
Annet
Sum

Tjenestepensjonsordning
WWF Verdens naturfond er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Organisasjonen har en innskuddsordning som oppfyller kravene etter denne lov.
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Forbruk av midler

2018

2017

NOTE 6. Artsinndeling
Lønns- og personalkostnader

25 735

24 189

Direkte bidrag utenlandsaktiviteter

64 680

54 251

Direkte bidrag innenlandsaktiviteter

6

1 034

Reisekostnader

1 418

1 374

Kostnader lokaler

2645

2 358

Annonsering, profil, medlemsblad, porto, trykkekostnader

7 918

6 263

Andre driftskostnader

6 494

3 785

Totale kostnader

108 896

93 254

NOTE 7. Ytelser til ledende personer mv.

NOTE 10. Kostnader til anskaffelse av midler
Medlemspleie og vervekostnader

9 836

Fundraising

1 978

Sum kostnader til anskaffelse av midler

11 814

NOTE 11. Kostnader til aktivitet som oppfyller formålet
Prosjekter i Norge
Arktis og nordområdene

3 290

Havmiljø, sjømat og oppdrett

4 272

Naturmangfold, skog og rovdyr

4 033

Klima og energi

4 788

16 383

Programmer i utlandet

Det er ikke utbetalt styregodtgjørelse.

Afrika

48 737

Det er utbetalt godtgjørelse til generalsekretær på 825 tkr og andre godtgjørelser kr 34 tkr.

Asia

9 982

Generalsekretæren begynte i stillinge mars 2018.

Globalt

Generalsekretær deltar i WWF Verdens naturfonds ordinære pensjonsordning. WWF Verdens

Klima og energi, utlandet

naturfond har ingen forpliktelser til vederlag til generalsekretær ved opphør eller endring i

0
6 769

Miljøinformasjon

ansettelsesforholdet.

Generelt, miljøinformasjon

7 394

Norad informasjonsrammeavtale
NOTE 8. Kostnadsført revisors honorar (beløp inkl mva)

2018

Ordinær revisjon

136

Prosjektrevisjon og særattestasjoner

143

Sum

279

65 488

267

Policyarbeid

3 495

11 155

Sum kostnader til formålet

93 025

NOTE 12. Administrasjonsprosent og formålsprosent
2018

2018

2017

2016

2015

2014

4 057

3,7%

4,3%

3,8%

3,9%

3,2%

Kostnader til formålet

93 025

85,4%

84,7%

85,6%

85,6%

88,5%

Kostnader til anskaffelse av midler

11 814

10,8%

11,0%

10,6%

10,6%

8,3%

108 896

100%

100%

100%

100%

100%

NOTE 9. Antall ansatte og pensjon
Antall ansatte *)
Frivilliges arbeid i sekretariatet

31.12.2017

31.12.2018

Antall årsverk

42

39

37,9

-

-

-

Sum årsverk

37,9

*) Pr 31.12.18 var ingen personer i fødselspermisjon.
I tillegg har WWF hatt 2 personer fra høyskoler og NAV i praksis.
Pensjon
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Administrasjonskostnader *)

Sum forbrukte midler
*) Administrasjonskostnader

Administrasjonskostnader er direkte kostnader knyttet til avdelinger som ikke driver med
inntektsskapende aktiviteter eller aktiviteter for å oppfylle formålet, samt disse avdelingers andel av

Organisasjonen er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

felleskostnader.

WWF Verdens naturfond har innskuddsbasert pensjonsordning, som anses å oppfylle kravene i loven

Kostnader er i størst mulig grad henført til den aktiviteten de tilhører. Kostnader tilhørende mer enn

Årets premie er kostnadsført og betalt med 991 tkr.

én aktivitet er så godt som mulig fordelt på en rimelig, pålitelig konsistent måte på de ulike aktivitene.
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NOTE 13. Internasjonale programmer
Samarbeidsavtale med Norad, programkostnader
CBNRM programme

7 671

DRC Forest

3 215

East Africa Regional Finance

6 441

Clean Energy

6 769

China

8 035

Madagascar

5 117

SWIO Marine EPO + MCO

10 778

SD4C Social Development for Conservation

1 000

Africa Climate Adaptation

3 591

Oil for Development, Uganda/Tanzania/Kenya og Afrika regionalt

7 095

Faglig og adm støtte fra WWF Verdens naturfond

3 831

Sum forbrukte midler samarbeidsavtale Norad

63 541

Andre internasjonale programmer
Central Asia

1 000

Klimavennlig byutvikling i Kina

947

Sum forbrukte midler øvrige programmer

1 947

Sum kostnader til formålet - programmer i utlandet

65 488

NOTE 14. Kontanter, bankinnskudd o.l.
13/12/18

13/12/17

Skattetrekk

772

765

Husleiedepositum

923

918

Prosjektmidler fra UD/Norad

37 417

9 207

Sum bundne likvider

39 112

10 890

0

356

Bundne likvider

NOTE 15. Legater
Testamentarisk gave fra
Olaf og Dagny Jensvold, sperret bankkonto
NOTE 16. Endring i formålskapital
01/01/18

31/12/18

1 000

Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner

1 602

-110

1 493

0

-

0

Annen formålskapital

12 940

6 403

19 343

Sum formålskapital

15 542

6 294

21 836

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner
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Endring

Grunnkapital

1 000
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Hvorfor vi er her
Ingen flere dyr skal dø ut som konsekvens av menneskers handlinger.
www.wwf.no

Fund for Nature), WWF Verdens naturfond, Postboks 6784 St Olavs plass, 0130 Oslo, tlf: 22 03 65 00,
epost: post@wwf.no, www.wwf.no.
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