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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.

INNHOLDSFORTEGNELSE
DET VAR EIN GONG EIN KVAL

5

LYSPUNKTER I 2017

6

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

8

Aktivitetsregnskap

11

Balanse

12

Kontantstrømanalyse

13

Noter til regnskapet

14

Revisjonsberetning

20

I redaksjonen: Bente Bakken og Ina Toften.
Alle tekster: WWF Verdens naturfond.
Design: Anna Elizabeth Mohr for WWF Verdens naturfond.
Forsidefoto: © naturepl.com / John Cancalosi / WWF
Fotorettigheter der annet ikke er angitt: WWF Verdens
naturfond.
Denne publikasjonen er WWF Verdens naturfonds offisielle
årsmelding for 2017. Ettertrykk av bilder er ikke tillatt uten
fotografens tillatelse.
Publisert i juni 2018 av WWF Verdens naturfond, Oslo, Norge.
All reproduksjon av teksten, i sin helhet eller delvis, må
referere til rapportens tittel og til WWF, som har copyright på
innholdet.
© Tekst 2018 WWF.
Alle rettigheter forbeholdt.

Side

© PRIVAT

DET VAR EIN
GONG EIN KVAL

2017 demonstrerte kjærleiken til
havet som mange nordmenn har. Og
WWF Verdens naturfond si evne til
å bidra til engasjement for det.

© ILJA C. HENDEL

Førre vinter flaut det i land ein gåsenebbkval på Sotra utanfor Bergen som hadde
over 30 plastposar og store mengder mikroplast i magesekken. Han var utarma og
plaga, og måtte avlivast.
Den kvalen blei eit vendepunkt. Over heile landet kjende folk seg trefte i hjartet av
skjebnen til det sjeldsynte dyret. Dei enorme problema med marin forsøpling kom på
agendaen på ein heilt ny måte. Kvalen blei tala om utanfor Noreg òg – mellom anna
på den store, internasjonale konferansen Our Ocean på Malta. Det gjer godt å tenkje
på at sjølv om kvalen lei ein slik vond lagnad, så var det på sett og vis ikkje heilt
meiningslaust. Og folk har visst å ære han: Frå nord til sør har dei rydda strender,
redusert plastforbruket, og på anna vis gjort sitt for å bidra. Engasjementet aukar, og
med det kunnskapen og viljen til politisk handling.

«Over heile landet
kjende folk seg trefte i
hjartet av skjebnen til
det sjeldsynte dyret.»

Eg jobba ikkje i WWF Verdens naturfond i fjor, men eg fekk med meg at
organisasjonen lanserte ein nullvisjon for marin forsøpling under Arendalsuka i
august. Så gjekk det kjapt: Dåverande klima- og miljøministar Vidar Helgesen fekk
han vedteke under møtet til FN si miljøforsamling i Nairobi før jul, med WWFdelegasjonen som sterk bidragsytar. WWF bidrog òg til at regjeringa lanserte eit
internasjonalt bistandsprogram mot marin forsøpling i fjor. Skal vi klare å redde
livet i havet, må vi tenkje både lokalt, nasjonalt og globalt. Her heime jobbar vi for eit
forbod mot eingongsplast, og at dei som lagar og brukar plast må ta ansvar for han
gjennom heile livslaupet til produkta.
Den andre store WWF-saka i fjor var kampen for den norske ulven. Det ikoniske
dyret har endeleg klart å finne tilhald i Noreg igjen etter at han praktisk talt vart
utrydda her fram mot 1960-talet. I ei verd kor vi har mista over halvparten av
dyrelivet på jorda på knappe 40 år, er det vanvitig at norske styresmakter skyt meir
enn nokon sinne av ein kritisk trua art. Eg var ikkje den einaste som kjende at det
var riktig da WWF valde å saksøkje den norske stat. I skrivande stund blir rettssaken
avslutta – eg kryssar fingrane for at fornufta og kjærleiken til naturen vil vinne!
Då eg fekk tilbod om å bli generalsekretær i WWF, kjende eg straks at dette
var noko eg hadde lyst til. Eg hadde særs god inntrykk av organisasjonen, som
kunnskapsbasert og løysingsorientert, og eg lika korleis han jobbar heilskapleg
både nasjonalt og internasjonalt. Ikkje at eg tvilte, men det er greitt å kunne seie
at inntrykket mitt stemde. Eg lærer utrolig mykje her; faktisk er det ikkje så reint
lite som minner meg om eit departement – med fagleg sterke menneske som har
engasjement og legg stoltheita si i å gjere ein god jobb. Det er inspirerande!
Så har eg vore heldig: Eg har teke over ein organisasjon som er sterkt posisjonert
til å halde fram arbeidet på vegne av natur og miljø. For det vil eg gjerne takke
min forgjengar Nina Jensen, som har teke sitt naturengasjement vidare til nye
utfordringar. Ho gav frå seg ein veldrive organisasjon med eit særs godt renommé.
Eg vonar at eg – saman med styret, tilsette og samarbeidspartnarar – kan ta WWF
vidare mot stadig fleire sigrar i kampen for trua arter og mot klimaendringane. Det
gler eg meg veldig til!

Bård Vegar Solhjell, generalsekretær

Over hele verden skjer det nå et historisk tap av natur.
Verdens dyreliv er redusert med 60 prosent bare de siste 40
årene, viser WWFs «Living Planet Report».
Utarmingen av naturen foregår her hjemme også. Tjue
prosent av alle vurderte arter i Norge er oppført på
Norsk rødliste for truede arter. Tilstanden er dårlig i
mange av økosystemene våre, noe som i fjor ble bekreftet
av en rapport utarbeidet av WWF Verdens naturfond,
Naturvernforbundet og Sabima.
Rapporten tok for seg perioden til Erna Solbergs første
regjering, og viser hvordan naturhensyn systematisk har
måttet vike for andre hensyn når viktige beslutninger
tas. Utviklingen for naturmangfoldet er så alvorlig at
organisasjonene kommer til å måle alle fremtidige
regjeringer på denne måten når det gjelder innsatsen for
norsk natur.
WWF tok også for seg en annen miljøskadelig del av
norsk politikk i fjor, nemlig det såkalte oljeskatteregimet.
Etter lansering av rapporten «Oljenæringen og statens
klimarisiko», klarte vi å nå ut til viktige beslutningstakere
med ny informasjon om hvordan systemet fører til
investeringer i lite lønnsomme prosjekter som samtidig
påfører stor klimaskade. Dagens skattesystem stimulerer til
leting og utvikling av nye oljefelt langt mot nord og i sårbare
naturområder – på skattebetalernes regning.
Ved å endre oljeskatten, kan vi begrense investeringer i nye
oljeprosjekter i de sårbare nordområdene.

LES OM LYSPUNKTER I 2017 HER!

© W WF / SINDRE KINNERØD

TRUSLER MOT NORSK
NATUR I SØKELYSET
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WWF VERDENS NATURFOND
REGNSKAPSÅRET 2017

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, Sentral-Asia og
Øst-Europa. Arbeidet skjer i samarbeid med lokalbefolkning, lokale organisasjoner
og myndigheter. Disse prosjektene utgjør 56 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.
Økonomi og framtidig utvikling
I 2017 var totalt anskaffede midler ca. 95 millioner kroner, mot ca. 94 millioner
i 2016. WWF inngikk i 2017 en ny samarbeidsavtale med Norad for perioden
2017 – 2020 på til sammen 203 millioner kroner, et svært viktig bidrag til WWFs
langsiktige arbeid.
Økonomisk støtte fra privatpersoner er avgjørende for WWF. Samlede inntekter
fra privatpersoner økte med 12,7 prosent fra 17,5 millioner i 2016 til 19,7 millioner
kroner i 2017. Vekst i antall private givere er et sentralt element i nåværende strategi
for WWF, og vi investerer i denne veksten. 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. Næringslivsinntekter økte
med 30,6 prosent fra 8,5 millioner i 2016 til 11,1 millioner i 2017. Samarbeid med
norske selskaper har gitt betydelige miljøgevinster gjennom støtten og felles innsats.
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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 2017 ble forbrukte midler ca. 93 millioner kroner og
aktivitetsresultatet på 1.975.000 kroner. Formålskapitalen (egenkapitalen) er på
12,9 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
WWF hadde 42 ansatte i 2017 (42 i 2016) som utførte 39,7 årsverk. WWF er
medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Virke og er omfattet av tariffavtalen
Landsoverenskomst for virksomheter mellom Virke og LO/NTL.
Sykefraværet utgjorde totalt 0,76 prosent i 2017 (3,11 prosent i 2016). Det er ikke
rapportert fravær som har sammenheng med forhold på arbeidsplassen i 2016.
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 2017. 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.
Styret for WWF består av fire kvinner og fem menn. Styret mottar ikke honorar. Det
var ansatt 26 kvinner og 16 menn i WWF per 31.12.2017, og ledergruppen besto av
tre kvinner og to menn. Lønn fastsettes på grunnlag av utdannelse, erfaring, ansvar
og prestasjon. Ansatte har like muligheter til avansement og videreutdanning.
Ansatte beholder medlemskap i WWFs kollektive pensjons¬forsikring under
foreldrepermisjon.
Påvirkning på det ytre miljø
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.
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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 2017 113,9 tonn,
dvs. 2,92 tonn per årsverk, mot 2,82 tonn per årsverk i 2016. WWF kjøper strøm
med opprinnelsesgaranti, dvs. fornybar energi; vann- eller vindkraft. Strømforbruk
per årsverk i 2017 var 4035 kWh, mot 3734 kWh i 2016. 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.
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AKTIVITETSREGNSKAP
Tall i 1000 NOK

Anskaffelse av midler

Note

Bidrag fra medlemmer

2017

2016

19 669

17 454

Tilskudd
offentlig

2

54 486

61 913

andre*

3

16 172

10 243

4

4 225

3 483

5

710

734

-34

26

95 229

93 855

10,12

10 289

10 005

11,12,13

78 961

81 002

12

4 004

3 595

93 254

94 602

-1 975

-747

-

-

-132

770

Innsamlede midler, gaver mv *)
Opptjente innstekter fra operasjonelle
aktiviteter som oppfyller formålet
Finans- og investeringsinntekter
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

-

-1

Annen formålskapital

2 107

218

Sum tillegg/reduksjon formålskapital

1 975

988

*) Innsamlede midler, gaver mv for 2016 er omarbeidet for å vise riktig sammenligningsgrunnlag med 2017.
Beløpet har tidligere ligget under andre innskudd.
Side 12

Side 13

Årsmelding 2017 - WWF Verdens naturfond

Årsmelding 2017 - WWF Verdens naturfond

BALANSE

KONTANTSTRØMANALYSE

Tall i 1000 NOK

Tall i 1000 NOK

Eiendeler

Note
Langsiktige fordringer

31/12/17

31/12/16

363

361

1 602

1 735

498

425

6 477

1 388

26 827

17 915

Sum omløpsmidler

33 803

19 727

Sum eiendeler

35 768

21 823

Rettighet hogstutsettelse
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Kontanter, bankinnskudd o.l.

14

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

2017

2016

1 975

-747

Endring i kundefordringer

-73

803

Endring i leverandørgjeld

533

336

Endring i andre tidsavgrensningsposter

6 478

-192

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

8 913

200

-

-

-

-

-

-

8 913

200

17 914

17 714

26 827

17 914

Årets aktivitetsresultat

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Formålskapital og g jeld
Grunnkapital

1 000

1 000

Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner

1 602

1 735

0

0

12 940

10 832

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner
Annen formålskapital

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

Sum formålskapital

16

15 542

13 567

Legater

15

356

356

Leverandørgjeld

2 151

1 618

Skyldige offentlige avgifter

1 587

1 522

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved

Tilskuddsgjeld

10 501

1 319

periodens begynnelse

Annen kortsiktig gjeld

5 632

3 441

Sum kortsiktig gjeld

19 870

7 900

Sum formålskapital og g jeld

35 768

21 823

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter
ved periodens slutt

Oslo, den 14. juni 2018

Frode Hvattum
styreleder
Caroline Knudsen
styrets nestleder

Bjørn K. Haugland

Caroline Teien Blystad

Christian Steel

Nina Frisak

Petter Gulli

Petter Karal

Ragnhild E. Waagaard
ansattes representant

Bård Vegar Solhjell
Generalsekretær
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NOTER TIL REGNSKAPET

Årsmelding 2017 - WWF Verdens naturfond

Anskaffelse av midler

2017

2016

45 511

52 696

NOTE 1 - Regnskapsprinsipper
NOTE 2. Offentlig tilskudd
Aktivitetsbasert regnskap

Norad
Utenriksdepartementet

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

KLD (tidl. Miljøverndepartementet)

består av aktivitetsregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter.

Miljødirektoratet
Refusjon mervediavgift

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.

Kompensasjon bortfall spilleautomatinntekter

100

1 053

4 951

4 988

175

700

1 782

2 088

184

184

1 784

192

54 486

61 913

7 482

4 998

Fra legater, stiftelser, fond og lignende

118

887

WWF International

624

555

Andre WWF-organisasjoner

5 795

3 803

Andre

2 153

1

Sum

16 172

10 143

584

0

Donasjoner fra næringslivet

3 641

3 483

Sum

4 225

3 483

Nettbutikk

16

5

WWF AP og WWF GCEI andel av fellesadministrasjon

156

391

Annet

539

339

Sum

710

734

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.
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

NOTE 4. Innsamlede midler, gaver mv.
Arv

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

Indirekte kostnader fordeles på prosjekter i forhold til ressursbruk
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.
Omklassifisering av inntekter i note 3 og 4
Innsamlede midler, gaver mv for 2016 er omarbeidet for å vise riktig sammenligning grunnlag med 2017. Beløpet
har tidligere ligget under andre tilskudd.
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Forbruk av midler

2017

2016

NOTE 6. Artsinndeling
Lønns- og personalkostnader

24 189

23 458

Direkte bidrag utenlandsaktiviteter

54 251

59 583

Direkte bidrag innenlandsaktiviteter

1 034

384

Reisekostnader

1 374

965

Kostnader lokaler

2 358

1 221

Annonsering, profil, medlemsblad, porto, trykkekostnader

6 263

5 922

Andre driftskostnader

3 785

3 070

Totale kostnader

93 254

94 602

NOTE 7. Ytelser til ledende personer mv.

NOTE 10. Kostnader til anskaffelse av midler
Medlemspleie og vervekostnader

8 587

Fundraising

1 701

Sum kostnader til anskaffelse av midler

10 289

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

3 348

Havmiljø, sjømat og oppdrett

3 748

Naturmangfold, skog og rovdyr

3 749

Klima og energi

5 722

16 566

Programmer i utlandet

Det er ikke utbetalt styregodtgjørelse.
Det er utbetalt godtgjørelse til generalsekretær på kr 817.401 og andre godtgjørelser kr 10.942.
Generalsekretær deltar i WWF Verdens naturfonds ordinære pensjonsordning. WWF Verdens

37 195

Asia

6 692

Globalt

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

Generelt, miljøinformasjon

141

Norad informasjonsrammeavtale

Prosjektrevisjon og særattestasjoner

134

Policyarbeid

Sum

275

Sum kostnader til formålet

NOTE 9. Antall ansatte og pensjon
31/12/16

31/12/17

Antall årsverk

42

42

39,7

Frivilliges arbeid i sekretariatet

-

7 307

52 174

Miljøinformasjon

2017

Ordinær revisjon

Antall ansatte *)

980

Klima og energi, utlandet

ansettelsesforholdet.
NOTE 8. Kostnadsført revisors honorar (beløp inkl mva)

Afrika

-

Sum årsverk

39,7

*) Pr 31.12.16 var 2 personer i fødselspermisjon.
Pr 31.12.16 var ingen personer i fødselspermisjon.
I tillegg har WWF hatt personer fra høyskoler og NAV i praksis.

5 781
589
3 852

10 222
78 962

NOTE 12. Administrasjonsprosent og formålsprosent
2017

2017

2016

2015

2014

2013

Administrasjonskostnader *)

4 004

4,3%

3,8%

3,9%

3,2%

3,6%

Kostnader til formålet

78 961

84,7%

85,6%

85,6%

88,5%

85,0%

Kostnader til anskaffelse av midler

10 289

11,0%

10,6%

10,6%

8,3%

11,4%

Sum forbrukte midler

93 254

100%

100%

100%

100%

100%

*) Administrasjonskostnader

Pensjon

Administrasjonskostnader er direkte kostnader knyttet til avdelinger som ikke driver med

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

inntektsskapende aktiviteter eller aktiviteter for å oppfylle formålet, samt disse avdelingers andel av

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

felleskostnader.

Årets premie er kostnadsført og betalt med kr 803 115,-.

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

7 938

DRC Forest

2 546

East Africa Regional Finance

2 907

Clean Energy

7 307

China

4 002

Madagascar

4 971

SWIO Marine EPO + MCO

6 197

SD4C Social Development for Conservation

1 006

Africa Climate Adaptation

1 524

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

7 438

Faglig og adm støtte fra WWF Verdens naturfond

2 667

Sum forbrukte midler samarbeidsavtale Norad

48 503

Andre internasjonale programmer
Central Asia

861

Klimavennlig byutvikling i Kina

1 829

Truly Global, styrking av programkontorer

980

Forest & Climate Initiative

0

Sum forbrukte midler øvrige programmer

3 671

Sum kostnader til formålet - programmer i utlandet

52 174

NOTE 14. Kontanter, bankinnskudd o.l.
13/12/17

31/12/16

Skattetrekk

765

793

Husleiedepositum

918

913

Prosjektmidler fra UD/Norad

9 207

3 989

Sum bundne likvider

10 890

5 695

356

356

Bundne likvider

NOTE 15. Legater
Testamentarisk gave fra
Olaf og Dagny Jensvold, sperret bankkonto
NOTE 16. Endring i formålskapital
01/01/17

31/12/17

1 000

Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner

1 735

-132

1 602

0

-

0

Annen formålskapital

10 832

2 107

12 940

Sum formålskapital

13 567

1 975

15 542

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner

Side 20

Endring

Grunnkapital

1 000
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Side 23

Dette satte regjeringen av til et
nytt bistandsprogram mot marin
forsøpling i statsbudsjettet for 2018,
etter intenst lobbyarbeid fra WWF
Verdens naturfond. Skikkelig avfallshåndtering i utviklingsland bør
stå sentralt i et slikt programarbeid.

OM LAG 193.000
PERSONER
Så mange fulgte WWF Verdens naturfond
på Facebook ved slutten av 2017. Det var
en økning på drøyt 11 000 følgere. Også
på Twitter og Instagram markerte WWF
seg som den norske miljøorganisasjonen
med størst nedslagsfelt.

ÅRSMELDING 2017

150 MILLIONER
KRONER

OVER 10 MILLIARDER
KRONER

•

WWF 2017

Så mye kan staten tape på det omstridte Goliatfeltet, ifølge et regnestykke fra WWF Verdens
naturfond. Det førte til krav fra energi- og
miljøkomiteen på Stortinget om at olje- og
energiminister Terje Søviknes skulle redegjøre for
statens forventede inntekter fra feltet.

50 NATURPOLITISKE
BESLUTNINGER
Sammen med Naturvernforbundet og Sabima
gjorde WWF Verdens naturfond en analyse av
de 50 viktigste naturpolitiske beslutningene fra
regjeringens første fire år. Det viste seg dessverre
at i de fleste tilfellene er det naturen som taper.

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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