
2015
N

ÅRSMELDINGÅRSMELDING

WWF  
ÅRSMELDING  

2015
© SAXOPRINT, PIERRE GAUDOUIN/ CÉLINE LENTZ



I redaksjonen: Bente Bakken og Ina Toften. 
Alle tekster: WWF-Norge.

Design: Malin Redvall for WWF-Norge.

Forsidemontasje: Saxoprint, Pierre GAUDOUIN/ Céline LENTZ 

Fotorettigheter der annet ikke er angitt: WWF-Norge.

Denne publikasjonen er WWF-Norges offisielle årsmelding for 2015. 
Ettertrykk av bilder er ikke tillatt uten fotografens tillatelse.

Publisert i juni 2016 av WWF-Norge (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 2016 WWF.

Alle rettigheter forbeholdt.

WWF er verdens største uavhengige natur- og miljøvernorganisasjon 
med aktivt nettverk i mer enn 100 land. Med nær fem millioner 
støttespillere gjør WWF et viktig arbeid for verdens natur, miljø  
og klima. I Norge jobber WWF for å beskytte og bevare naturverdier 
og biologisk mangfold på land, i ferskvann og i hav- og kystområder.  
I tillegg har WWF-Norge 22 utviklingsprosjekter i Afrika, Sentral-
Asia, Øst-Europa og arbeider for å forbedre norsk miljøpolitikk  
og lovverk.

«The Paris agreement is an important milestone. We 
made progress here, but the job is not done. We must work 
back home to strengthen the national actions triggered by 
this agreement.»

Tasneem Essop, head of WWF delegation  
to the UN climate talks in Paris in 2015.
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HAVET  
TRENGER EN REDNINGS AKSJON!

WWF beskriver annethvert år hvordan det står til med livet på jorda gjennom vår 
Living Planet Report. I fjor kom en egen tilstandsrapport for verdens havområder 
– Living Blue Planet Report. I likhet med Living Planet Report er den dessverre 
ikke oppløftende lesing. Her avdekkes blant annet 50 prosents nedgang for de 
kommersielle fiskebestandene på global basis. Det står ekstra ille til for 17 arter av 
makrell og tunfisk, som har hatt 74 prosents nedgang. Haier og skater er direkte 
truet, mens havskilpadder er kritisk truet. For å nevne noe.

En av hovedtruslene mot livet i havet er klimaendringer. Det er opplagt at et grønt 
skifte fra fossil til fornybar energi er nødvendig også med tanke på havene våre. 
I så måte var det en enorm opptur da Stortinget i fjor vedtok å trekke Oljefondet 
ut av kull – etter langvarig press fra blant andre WWF-Norge. Og kanskje noe 
av det største som skjedde i 2015: Vi fikk en ny, global klimaavtale. WWF var en 
tung aktør i det utrolig viktige arbeidet som ble gjort både før og under de intense 
forhandlingene i Paris. 

Men havet trues også av overfiske, oppdrett, turisme, råstoffutvinning (olje, 
gruvedrift og lignende) og landbasert forurensning. Mange hundre millioner 
mennesker er avhengige av fisk for å leve. Rundt 3 milliarder får nesten 20 prosent av 
sitt dyreprotein fra fisk, og fiskeriene ansetter rundt 200 millioner mennesker. 

For å sikre både natur, mat og arbeidsplasser, trenger vi en helhetlig, bærekraftig 
forvaltning av ressursene i havet. Miljøsertifiseringer og nært samarbeid mellom 
myndigheter, næringsliv og lokale krefter er viktige verktøy som WWF bruker i vårt 
arbeid for å ta vare på livet i havet. 

Gjennom vårt mangeårige samarbeid med IKEA, har vi bidratt til at kjeden – 
som når ut til mer enn 600 millioner kunder på verdensbasis – nå kun serverer 
miljøsertifisert laks i sine restauranter. Her hjemme fikk vi også til en bedre 
forvaltningen av rekebestanden i Nordsjøen og Skagerrak i fjor.. 

I 2015 bidro vi i tillegg til tidenes høyeste norske skogvernbudsjett, og vi stod 
sentralt i påvirkningsarbeidet da Stortinget sendte forslaget til oppdatering av 
forvaltnings planen for Lofoten/Barentshavet tilbake til regjeringen. Dermed stanset 
vi forsøket på å definere iskanten lenger nord – noe som viser at politikerne ikke bør 
ta snarveier utenom miljøfaglige råd.

Mye går i riktig retning, heldigvis. Nå må vi bare få på plass en storstilt 
redningsaksjon for verdenshavene! WWF tar kampen videre. 
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For en tid tilbake var jeg på dykketur i fantastiske Lofoten. Havområdet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja 
kan skilte med verdens største kaldtvannskorallrev, fastlands-Europas største sjøfuglkoloni og verdens  
største torskestamme. Dessverre trues denne unike naturrikdommen av forsøk på å legge til rette for olje-  
og gassvirksomhet her.

Hovedtruslene mot livet  
i havet er klimaendringer 
og havforsuring på grunn 

av økende C02-utslipp  
på jorda.

Nina Jensen, generalsekretær

Mengden av fisk, sjøfugl, hval 
og andre dyr i havet er blitt 
halvert på bare førti år, viste 
WWF-rapporten Living Blue 
Planet da den kom i 2015.  
Dette er en mye verre situasjon 
enn tidligere antatt, og noe 
som krever nasjonal og inter-
nasjonal handling – nå!
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En manet svømmer i Middelhavet.

I over et halvt århundre var flere av rovdyrene 
så godt som utryddet i Norge. Nå har bjørn  
og ulv reetablert seg, og gaupe og jerv øker  
i antall. De er en naturlig del av norsk natur, 
hvor de jager byttedyr som elg, rein og rådyr, 
og tar ut de sykeste og svakeste individene. Slik 
holder rovdyrene bestandene av byttedyr friske, 
samtidig som de sørger for at det ikke blir for 
mange av dem. 

I 2015 jobbet regjeringen med forslag til nytt 
bestandsmål for ulv. Flere næringsinteresser 
tok til ordet for å utrydde ulven fra Norge eller 
redusere målet kraftig. WWF-Norge mobiliserte 
til støtte for ulven: Mer enn 30.000 personer 
signerte underskriftskampanjen som vi lans-
erte sammen med Naturvernforbundet og 
Foreningen Våre Rovdyr. WWF fikk dessuten 
mange nye støttespillere for vårt arbeid for 
rovdyr. Før påske i år la regjeringen fram 
stortingsmeldingen om ulv, hvor det ble foreslått 
å videreføre bestandsmålet. Det ble ikke 
oppnådd noe bredt forlik i Stortinget om ulv, 
men et flertall gikk inn for en liten svekkelse av 
bestandsmålet. Stortingsvedtaket innebærer 
at det kan bli åpnet for den mest omfattende 
ulvejakta i norsk historie til vinteren. 

Fjoråret brakte også med seg en rekke andre 
miljøvernseire for oss, deriblant at Norge skal få 
en egen klimalov innen 2017 og at WWF-Norge 
sikret tidenes største skogvernbudsjett.

GJØR NATUREN 
LITT VILLERE

LES OM VÅRE LYSPUNKTER I 2015 PÅ WEB

http://www.wwf.no/om_wwf/arsmeldinger2/lyspunkter_2015/
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WWF-Norge er 
en frittstående 
norsk miljø-
organisasjon, 
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-Norge 
arbeider med miljøutfordringer både i Norge og i andre 
land, og oppnår gode resultater
WWF-Norge 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 miljøvernorganisasjoner. Internasjonalt har WWF nær 5 
millioner støttespillere på fem kontinenter, kontorer i mer enn 100 land, nær 5000 
ansatte og mer enn 1 300 aktive naturvernprosjekter. WWF spiller en viktig rolle 
for verdens klima og miljø og har en unik posisjon med naturvernarbeid i felt over 
hele kloden. Samtidig jobber vi aktivt med informasjons- og 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 i hav et og på land, samt å redusere klimaendringer og skape 
det fornybare samfunnet. WWF-Norge støtter mer enn 22 utviklingsprosjekter i 
Afrika, Sentral-Asia og Øst-Europa. Arbeidet skjer i samarbeid med lokalbefolkning, 
lokale organisasjoner og myndigheter. Disse prosjektene utgjør 64 % av våre 
kostnader og er hovedsakelig finansiert av Utenriksdepartementet og Norad. 
Natur- og miljøvern er effektiv fattigdomsbekjempelse i utviklingsland fordi det er 
de fattigste som rammes hardest av miljøødeleggelser, klimaendringer og tap av 
biologisk mangfold. WWF-Norge bidrar til WWFs globale mål og til flere av WWFs 
internasjonale programmer og globale initiativ. WWF-Norge er engasjert i de globale 
initiativene for Arktis, Smart Fishing, Market Transformation, Coastal East Africa, 
Forest & Climate, Climate & Energy, Green Heart of Africa og Tigers Alive. 

Økonomi og framtidig utvikling
I 2015 var totalt anskaffede midler ca. 99 millioner kroner, mot ca. 117 millioner i 
2014. Reduksjonen er i hovedsak innenfor offentlige tilskudd til utviklingsprosjekter 
i utlandet og skyldes syklusen i de kontraktsfestede prosjekter. WWF-Norge inngikk 
i 2012 en fem-årig samarbeidsavtale med Norad på til sammen 278 millioner kroner, 
et svært godt bidrag til WWFs langsiktige arbeid. I alle programmene finansiert av 
avtalen har det vært god aktivitet i 2015. 

Det er avgjørende for WWF-Norge med økonomisk støtte fra privatpersoner. 
Samlede inntekter fra privatpersoner økte med 10 % fra 14,5 til 16 millioner kroner. 
Næringslivet bidro med ca. 7,6 millioner kroner til vårt arbeid i 2015. WWF ser at et 
aktivt samarbeid med norske selskaper har gitt betydelige miljøgevinster gjennom 
støtten og felles innsats.

Vekst i antall private givere er et sentralt element i nåværende strategi for WWF-
Norge, 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.

Som ideell organisasjon følger WWF-Norge god regnskapsskikk for ideelle orga-
nisasjoner. Dermed føres anskaffede midler i sin helhet i året de anskaffes, mens 
forbruk av midler kan skje i senere år. I 2015 ble forbrukte midler ca. 103 millioner 
kroner og aktivitetsresultatet på -3,8 millioner kroner. Formålskapitalen er på et 
godt nivå, på ca. 10,6 millioner kroner. Det bekreftes at grunnlaget for fortsatt drift 
er til stede, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetningen. 

WWF-Norges midler investeres konservativt og langsiktig etter retningslinjer som 
skal sikre mot risiko for bidrag til miljøødeleggelser, uetiske handlinger, krenkelser 
av menneskerettigheter og korrupsjon. 

WWF har nulltoleranse for korrupsjon og økonomiske misligheter, og WWF-Norge 
publiserer årlig en rapport om vårt arbeid mot dette. WWF-Norge 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-Norge hadde 45 ansatte i 2015 (44 i 2014) som utførte 43,8 årsverk.  
I desember 2015 ble 4,5 stilling i organisasjonen nedbemannet for å sikre et bære-
kraftig kostnadsnivå. Stiftelsen har kommet til enighet om sluttavtaler med alle  
berørte ansatte. Relaterte kostnader er utgiftsført i 2015-regnskapet. WWF-Norge 
er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Virke. WWF-Norge er omfattet av 
tariffavtalen Landsoverenskomst for virksomheter mellom Virke og LO/NTL.

Sykefraværet utgjorde totalt 2,86 % i 2015 mot 1,77 % i 2014. Fraværet er ute-
lukkende korttidsfravær. Det er ikke rapportert fravær som har sammenheng med 
forhold på arbeids-plassen i 2015. Fraværsprosenten er til tross for økning fra 
2014, godt under gjennomsnitt i bransjen (kontorbedrifter, 4%) ihht Miljøfyrtårns 
fraværsoversikt. Det arbeides systematisk med oppfølging av sykefravær. Det legges 
vekt på kontakt med langtidssykemeldte og tilrettelegging av arbeid for disse.  
Det har ikke forekommet alvorlige arbeids-uhell med materiell- eller personskader  
i 2015. Årlige arbeidsmiljøundersøkelser gjennomføres og følges opp med tiltak. 
Arbeidsmiljøet betraktes som godt.

Styret for WWF-Norge består av fire kvinner og fem menn. Styret mottar ikke 
honorar. Det var ansatt 29 kvinner og 18 menn i WWF-Norge pr 31.12.2015, 
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 videre-utdanning. Ansatte beholder medlemskap i WWFs kollektive 
pensjonsforsikring 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-Norge er sertifisert 
som Miljøfyrtårn, og det arbeides kontinuerlig med å bedre miljøprofilen ytterligere 
i eget arbeid. 

ÅRSBERETNING FRA  
STYRET FOR WWF-NORGE  

FOR REGNSKAPSÅRET 2015
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De ansattes flyreiser er WWF-Norges klart største miljøpåvirkning. WWF-Norge 
har innført karbonbudsjetter for flyreiser, med månedlig oppfølging og igangsetting 
av nødvendige tiltak. WWF-Norge kjøper klimakvoter som kompensasjon for 
samlet utslipp fra alle organisasjonens reiser med fly.  Totale CO2-utslipp utgjorde 
i 2015 132 tonn, dvs 3 tonn pr årsverk, mot 4,5 tonn pr årsverk i 2014. WWF-Norge 
kjøper strøm med opprinnelsesgaranti, dvs fornybar energi; vann- eller vindkraft. 
Strømforbruk pr årsverk i 2015 var 3.194 kwh, mot 3.341 kwh i 2014. Miljøfyrtårns 
median for kontorbedrifter er på 5.440 kwh pr årsverk. WWF-Norge 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-Norges 
innkjøpspolicy fremmer kjøp fra grønne leverandører. De ansatte reiser kollektivt, 
sykler eller går til og fra jobb.

AKTIVITETSREGNSKAP       

Caroline Knudsen Anne-Beth Skrede Bjørn Haugland
styrets nestleder (sign.) (sign.)

(sign.)

Petter Karal Christian Steel Frode Hvattum
(sign.) (sign.) (sign.)

Oslo, den 20. juni 2016

Johan Rostoft  
styreleder

(sign.)

Ragnhild Elisabeth Waagaard (ansattrepr)
(sign.)

Nina Jensen 

Generalsekretær
(sign.)

Karoline Teien Blystad
(sign.)

Tall i 1000 NOK

Anskaffelse av midler Note 2015 2014

Bidrag fra medlemmer 15 972 14 461

Tilskudd
   offentlig 2 70 981 89 174
   andre 3 11 412 12 243

Innsamlede midler, gaver mv 4 0 26

Opptjente inntekter fra operasjonelle
aktiviteter som oppfyller formålet 5 1 034 1 001

Finans- og investeringsinntekter 65 348

Sum anskaffelse av midler 99 464 117 252

Forbruk av midler 6,7,8,9

Kostnader til anskaffelse av midler 10,12 10 896 9 464

Kostnader til aktivitet som

oppfyller formålet 11,12,13 88 364 100 861

Administrasjonskostnader 12 3 994 3 626

Sum forbruk av midler 103 255 113 951

Årets aktivitetsresultat -3 790 3 301

Tillegg/reduksjon formålskapital

Grunnkapital  -    -   
Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner  964  -804 
Formålskapital med selvpålagte restriksjoner  -895  -930 
Annen formålskapital  -3 859  5 035 

Sum tillegg/reduksjon formålskapital -3 790 3 301
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BALANSE           
Tall i 1000 NOK        

Eiendeler Note 31/12/15 31/12/14

Langsiktige fordringer 359 373

Kundefordringer 1 228 2 471

Andre kortsiktige fordringer 1 881 1 934

Kontanter, bankinnskudd o.l 14 17 714 20 543

Sum omløpsmidler 20 823 24 948

Sum eiendeler 21 182 25 320

Formålskapital og gjeld

Grunnkapital 1 000 1 000

Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner 964 0

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner 0 895

Annen formålskapital 10 615 14 474

Sum formålskapital 16 12 578 16 369

Legater 15 356 356

Leverandørgjeld 1 282 793

Skyldige offentlige avgifter 1 537 567

Tilskuddsgjeld 886 2 836

Annen kortsiktig gjeld 4 544 4 400

Sum kortsiktig gjeld 8 248 8 596

Sum formålskapital og gjeld 21 182 25 320

Oslo, den 20. juni 2016

Johan Rostoft, styreleder  
(sign.)

Ragnhild Elisabeth  
Waagaard (ansattrepr)

(sign.)

Karoline T. Blystad
(sign.)

Caroline Knudsen  
styrets nestleder

(sign.)

Anne-Beth Skrede
(sign.)

Bjørn Haugland
(sign.)

Petter Karal
(sign.)

Christian Steel
(sign.)

Frode Hvattum
(sign.)

KONTANTSTRØMANALYSE      
Tall i 1000 NOK

2014 2013
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Årets aktivitetsresultat  -3 790  3 301 

Endring i kundefordringer  1 243  -609 

Endring i leverandørgjeld  489  -354 

Endring i andre tidsavgrensningsposter -771 -9 395

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  -2 829  -7 056 

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  -    -   

Kontantstømmer fra finansieringsaktiviter
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  -    -   

Effekt av valutakursendringer på kontanter og

kontantekvivalenter  -    -   

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter  -2 829  -7 056 

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter  
ved periodens begynnelse  20 543  27 599 

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 
ved periodens slutt  17 714  20 543 

        

Nina Jensen 
Generalsekretær

(sign.)
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NOTER TIL REGNSKAPET
NOTE 1 - Regnskapsprinsipper

Aktivitetsbasert regnskap
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskaps skikk for ideelle 
organisasjoner og består av aktivitetsregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter.

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. 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.

Omløpsmidler/kortsiktig gjeld
Poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløps-
midler/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-Norge er derfor i begrenset grad eksponert  
for valutarisiko.

Indirekte kostnader
Indirekte kostnader fordeles på prosjekter i forhold til ressursbruk

Tjenestepensjonsordning
WWF-Norge 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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Anskaffelse av midler 2015 2014

NOTE 2. Offentlige tilskudd
Norad 61 326  67 035 
Utenriksdepartementet  2 168  13 729 
Miljøverndepartementet  5 220  5 490 
Miljødirektoratet  275  200 
Refusjon merverdiavgift  1 992  2 209 
Kompensasjon bortfall spilleautomatinntekter  -    184 
Andre offentlige bidrag  -    327 
Sum 70 981 89 174

NOTE 3. Andre tilskudd
Næringslivet 7 613 8 854
Fra legater, stiftelser, fond og lignende 1 340 650
WWF International 401 1 062
Andre WWF-organisasjoner 1 060 681
Andre 998 997
Sum 11 412 12 243

NOTE 4. Innsamlede midler, gaver mv.
Arv 0 26

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

Nettbutikk 7 162
WWF AP og WWF GCEI andel av fellesadministrasjon 603 538
Annet 424 300
Sum 1 034 1 001

Forbruk av midler

NOTE 6. Artsinndeling 2015 2014
Lønns- og personalkostnader 26 531 24 634
Direkte bidrag utenlandsaktiviteter 64 188 77 572
Direkte bidrag innenlandsaktiviteter 292 456
Reisekostnader 1 269 1 303
Kostnader lokaler 1 888 1 807
Annonsering, profil, medlemsblad, porto, trykkekostn 5 921 5 308
Andre driftskostnader 3 164 2 871
Totale kostnader 103 255 113 951

NOTE 7. Ytelser til ledende personer mv.
Det er ikke utbetalt styregodtgjørelse. 
Det er utbetalt godtgjørelse til generalsekretær på kr 787.653 og andre godtgjørelser kr 4.392.  
Generalsekretær deltar i WWF-Norges ordinære pensjonsordning. WWF-Norge har ingen  
for pliktelser til vederlag til generalsekretær ved opphør eller endring i ansettelsesforholdet.

NOTE 8. Revisors honorar (beløp inkl mva) 2015
Ordinær revisjon  210 
Prosjektrevisjon og særattestasjoner  178 
Rådgivning  17 
Sum  404 

NOTE 9. Antall ansatte og pensjon
31/12/14 31/12/15 Antall årsverk

Antall ansatte *) 44 45 43,8

Frivilliges arbeid i sekretariatet 
Sum årsverk 43,8

*) Pr 31.12.14 var 1 personer i fødselspermisjon.
Pr 31.12.15 var 2 personer i fødselspermisjon.
I tillegg har WWF hatt personer fra høyskoler og NAV i praksis.

Pensjon
Organisasjonen er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 
WWF-Norge har innskuddsbasert pensjonsordning, som anses å oppfylle kravene i loven. 
Årets premie er kostnadsført og betalt med kr 1 282 700,-.

NOTE 10.  Kostnader til anskaffelse av midler
Medlemspleie og vervekostnader 7 436

Fundraising 3 460
Sum kostnader til anskaffelse av midler 10 896

NOTE 11.  Kostnader til aktivitet som oppfyller formålet
Prosjekter i Norge
Arktis og nordområdene 2 244
Havmiljø, sjømat og oppdrett 2 755
Naturmangfold, skog og rovdyr *) 2 606
Klima og energi 4 894 12 499
Programmer i utlandet 
Afrika 46 825
Asia 6 119
Globalt 545
Klima og energi, utlandet 12 731 66 220
Miljøinformasjon
Generelt, miljøinformasjon 6 587
Norad informasjonsrammeavtale 518
Policyarbeid 2 540 9 646
Sum kostnader til formålet 88 364

*) Herav 200.000 kroner fra Klima- og miljø departementet til prosjekt Skogkur.
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NOTE 12.  Administrasjonsprosent og formålsprosent

2015 2015 2014 2013 2012 2011
Administrasjonskostnader *) 3 994 3,9 % 3,2 % 3,6 % 3,2 % 3,0 %
Kostnader til formålet 88 364 85,6 % 88,5 % 85,0 % 85,5 % 88,5 %
Kostn til anskaffelse av midler 10 896 10,6 % 8,3 % 11,4 % 11,2 % 8,5 %
Sum forbrukte midler  103 255 100% 100% 100% 100% 100%

*) 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 felleskostnader.

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.

NOTE 13. Internasjonale programmer

Samarbeidsavtale med Norad, programkostnader
CBNRM programme 6 014
African Rift Lake Priority Place 3 748
Green Heart of Africa 4 360
Clean Energy 6 176
Global Climate and Energy Initiative 6 131
China 2 969
Madagascar 4 763
Market Transformation Initiative 2 988
Coastal East Africa 6 736
Africa Climate Adaptation 2 347
Smart Fishing Initiative 4 995
Oil for Development, Uganda/Tanzania/Kenya og Afrika regionalt 6 984
Faglig og adm støtte fra WWF-Norge 3 889

Sum forbrukte midler samarbeidsavtale Norad 62 100

Andre internasjonale programmer

Central Asia 2 207

Klimavennlig byutvikling i Kina 943

Truly Global, styrking av programkontorer 545

Forest & Climate Initiative 424

Sum forbrukte midler øvrige programmer 4 120

Sum kostnader til formålet - programmer i utlandet 66 220

NOTE 14. Kontanter, bankinnskudd o.l
  Bundne likvider 31/12/15 31/12/14

Skattetrekk  882  32 
Husleiedepositum  908  899 
Prosjektmidler fra UD/Norad  4 358  4 877 
Sum bundne likvider  6 148  5 809 

NOTE 15. Legater
Testamentarisk gave fra
Olaf og Dagny Jensvold, sperret bankkonto 356 356

NOTE 16. Endring i formålskapital
01/01/15 Endring 31/12/15

Grunnkapital  1 000  1 000 
Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner  0  964  964 
Formålskapital med selvpålagte restriksjoner  895  -894  1 
Annen formålskapital  14 474  -3 859  10 615 

Sum formålskapital  16 369  -3 789  12 579 
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ASC-SERTIFISERING
I NORGE

MILJØVENNLIGE 
BYER I KINA

NATURVERN  
PÅ MADAGASKAR

REKORDSTORT  
EARTH HOUR

I fjor fikk oppdrettsgiganten Marine Har-
vest fart på ASC-sertifisering av anleggene 
sine. Over 25 anlegg er blitt miljøsertifisert i 
Norge, dermed er selskapet på god vei mot 100 
prosent sertifisering innen 2020.

Verdens største bolig- og eiendomsutvikler, kinesiske 
Vanke, satte seg i 2014 nye og ambisiøse bærekraftmål 
som del av WWFs internasjonale Climate Savers-program.

For første gang var land og byer i så mye 
som 172 land og områder med på verdens 
største klimakampanje, i tillegg til mer enn 
1.200 landemerker og nærmere 40 steder på 
UNESCOs verdensarvliste.

47 kinesiske byer har fått opplæring i bruk 
av et WWF-verktøy som gir oversikt over 
hvor byenes klimagassutslipp skjer og 
hvor store de er.
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Hvorfor vi er her

www.wwf.no

WWF arbeider for å stanse ødeleggelsen av verdens  natur og økosystemer  
- og for å skape en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen.
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