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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 naturmangfold på land, i ferskvann og i hav- og kystområder.
I tillegg har WWF Verdens naturfond 16 utviklingsprosjekter i Afrika
og Kina, og arbeider for å forbedre norsk miljøpolitikk og lovverk.
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WWF VERDENS NATURFOND

Våren 2016 vedtok Stortinget at ti prosent av den norske skogen skal vernes – mye takket være mangeårig
innsats fra WWF Verdens naturfond. Her besøker jeg verneverdig skog i Lemonsjølia i Oppland.

VI GIR OSS IKKE!

Det er ingen tvil om at 2016
har vært et krevende år for
natur og klima, både nasjonalt
og internasjonalt. Aldri har
behovet for å kutte klimautslipp og bevare natur
vært viktigere. Derfor er det ekstra godt når vi ser at
arbeidet vi gjør faktisk nytter!

© WWF VERDENS NATURFOND

Høsten 2016 høst ga WWF ut vår kanskje viktigste rapport: Living Planet Report.
Den kommer annethvert år, og viser hvordan det egentlig står til med kloden vår.
Dessverre er det ikke lystig lesing. Fra 1970 til 2012 har verdens dyrebestander blitt
redusert med hele 58 prosent. Hovedårsakene er tap og ødeleggelse av leveområder –
og bakom truer den mest omfattende utfordringen menneskeheten har stått ovenfor:
Klimaendringene.
Gleden var derfor ekstra stor da den nye globale klimaavtalen trådte i kraft før jul,
mye tidligere enn forventet. WWF var en sentral aktør i arbeidet med å styrke Parisavtalen. Her hjemme kunne vi dessuten glede oss over forslag til egen norsk klimalov
– etter at vi i WWF først lanserte ideen i 2010. I skrivende stund skal loven straks
vedtas. Nå må enhver regjering hvert år komme til Stortinget for å presentere sin
helhetlige klimapolitikk, og vi får en vurdering av klimaeffekten av statsbudsjettet.
I tillegg skal klimamålene oppdateres hvert femte år for å fremme en omstilling mot
2050. Det er en kjempeseier!

«Vi kan ikke godta at en
eneste art dør ut.»

WWF fikk også til masse for dyr og natur i fjor. Sjøfuglene i Norge skal få sin egen
handlingsplan, rekefisket ble miljøsertifisert etter MSC-standarden, det ble bevilget
ekstra midler til truede arter over statsbudsjettet, og det skal lages et såkalt øko
logisk grunnkart som blir svært viktig for all natur- og arealforvaltning. Ikke minst
var det en historisk dag da Stortinget vedtok at ti prosent av skogen i Norge skal
vernes. Over halvparten av de utrydningstruede norske artene lever i skog, likevel
har så langt bare 3 prosent av skogen fått vern.
Helt på tampen av fjoråret kom nyheten om at Statoil hadde solgt seg ut av tjæresand
i Canada, noe WWF her i Norge har jobbet for helt siden 2009. Dette – og den nye
klimaloven – viser hvor viktig det er at vi ikke gir opp! Til slutt får vi det til, og den
erkjennelsen skal vi ta med oss i det videre arbeidet for å sikre at Oljefondet får
investere i infrastruktur for fornybar energi.
Vi har bare én jordklode, og det haster å stanse tapet av natur og dyreliv – i Norge
og i alle andre land. Vi kan ikke godta at en eneste art dør ut. Heldigvis har WWF
6 millioner støttespillere verden over, som jobber sammen med oss for å sørge for
en miljøvennlig fremtid. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Sammen får
vi det til!

Nina Jensen, generalsekretær
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BEST UTEN

OLJE

Lofoten, Vesterålen og Senja har unike natur
verdier av topp internasjonal klasse, blant
annet verdens største kaldtvannskorallrev,
fastlands-Europas største sjøfuglkoloni,
og verdens største torskebestand. Hele
70 prosent av all fisk som fiskes i Norske
havet og Barentshavet har vært innom her.
Og der det er fisk og sjøfugl, er det som regel
også folk. Folk som har havet som levebrød,
arv og kultur.
WWF Verdens naturfond har i over ti år
jobbet for varig vern av denne fantastiske
skattkisten. En viktig milepæl ble nådd i
oktober 2016, da særforbundene til LO –
Handel og Kontor, Fagforbundet og Norsk
Tjenestemannslag – gikk inn for å beskytte
LoVeSe mot fremtidig oljevirksomhet. Det ble
også klart at alle kommunene i Lofoten sier
nei til konsekvensutredning. Det samme gjør
flertallet av den norske befolkningen,
og flertallet av innbyggerne i Nord-Norge.
Dessverre er ikke denne kampen vunnet –
selv om også alle miljøfaglige råd slår fast
at disse områdene ikke bør åpnes for olje
og gass. Heldigvis gir et stadig økende antall
støttespillere oss energi til å jobbe videre.
For lundefuglene, tareskogen, hvalene og
skreien. For kommende generasjoner fiskere
og kystfolk. Og for fellesskapets beste, med
tanke på å ivareta naturens viktigste matfat
og oppvekstområder.

LES OM VÅRE LYSPUNKTER
I 2016 PÅ WEB

© BÅRD LØKEN/WWF VERDENS NATURFOND

En manet svømmer i Middelhavet.

Årsmelding

ÅRSBERETNING FRA
STYRET FOR WWF VERDENS
NATURFOND FOR
REGNSKAPSÅRET 2016

WWF Verdens
naturfond 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
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 miljøvernorganisasjoner. Internasjonalt har WWF
nær 5 millioner støttespillere på seks kontinenter, kontorer i mer enn 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 19 utviklingsprosjekter i Afrika, Sentral-Asia og
Øst-Europa. Arbeidet skjer i samarbeid med lokalbefolkning, lokale organisasjoner
og myndigheter. Disse prosjektene utgjør 63 prosent av våre kostnader og er
hovedsakelig finansiert av Utenriksdepartementet og Norad. 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 internasjonale programmer.
Økonomi og framtidig utvikling
I 2016 var totalt anskaffede midler ca. 94 millioner kroner, mot ca. 99 millioner i
2015. Reduksjonen er i hovedsak innenfor offentlige tilskudd til utviklingsprosjekter
i utlandet og skyldes syklusen i løpende kontraktsfestede prosjekter. WWF 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 2016.
Økonomisk støtte fra privatpersoner er avgjørende for WWF. Samlede inntekter
fra privatpersoner økte med 9,3 prosent fra 16 millioner i 2015 til 17,5 millioner
kroner i 2016. 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
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med 18 prosent fra 7,6 millioner i 2015 til 8,5 millioner i 2016. Samarbeid med
norske selskaper har gitt betydelige miljøgevinster gjennom støtten og felles innsats.
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 2016 ble forbrukte midler ca. 95 millioner kroner og
aktivitetsresultatet på -747.000 kroner. Formålskapitalen (egenkapitalen) er på
10,8 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
menneskerettigheter 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.
WWF har frem til 2016 vært forretningsfører for WWF Verdens Naturfonds Stiftelse
Til Bevaring Av Biologisk Mangfold WWF Fondet, som har administrert en hogst
utsettelse på Langmorkje. Denne stiftelsen ble avviklet i 2016 og midlene er overført
til WWF. Administrasjonen av hogstutsettelsen er overtatt av WWF.
Organisasjon
WWF hadde 42 ansatte i 2016 (45 i 2015) som utførte 40,3 årsverk. WWF er
medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Virke og er omfattet av tariffavtalen
Landsoverenskomst for virksomheter mellom Virke og LO/NTL.
Sykefraværet utgjorde totalt 3,11 prosent i 2016 (2,86 prosent i 2015). Korttids
fraværet utgjorde isolert sett 2,05 prosent. 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 legges
vekt på kontakt med langtidssykemeldte og tilrettelegging av arbeid for disse.
Det har ikke forekommet alvorlige arbeidsuhell med materiell- eller personskader
i 2016. Årlige arbeidsmiljøundersøkelser gjennomføres og følges opp med tiltak.
Arbeidsmiljøet betraktes som meget godt.
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 31.12.2016, 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 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 er sertifisert som
Miljøfyrtårn, og det arbeides kontinuerlig med å bedre miljø-profilen 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 2016 138 tonn,
dvs. 3,45 tonn per årsverk, mot 3 tonn per årsverk i 2015. WWF kjøper strøm med
opprinnelsesgaranti, dvs. fornybar energi; vann- eller vindkraft. Strømforbruk
per årsverk i 2016 var 3.734 kWh, mot 3.194 kWh i 2015. 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.

Oslo, den 6. juni 2017

Frode Hvattum
styreleder
(sign.)

Caroline Knudsen

Nina Frisak

Bjørn Haugland

styrets nestleder

(sign.)

(sign.)

Petter Karal

Christian Steel

Petter Gulli

(sign.)

(sign.)

(sign.)

(sign.)

Karoline Teien Blystad

Ragnhild Elisabeth Waagaard (ansattrepr)

(sign.)

(sign.)

Nina Jensen
Generalsekretær
(sign.)
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AKTIVITETSREGNSKAP							
Tall i 1000 NOK
Anskaffelse av midler

Note

Bidrag fra medlemmer

2016

2015

17 454

15 972

Tilskudd
offentlig

2

61 913

70 981

andre

3

13 727

11 412

4

0

0

5

734

1 034

26

65

93 855

99 464

10,12

10 005

10 896

11,12,13

81 002

88 364

12

3 595

3 994

94 602

103 255

-747

-3 790

-

-

770

964

-1

-895

Annen formålskapital

218

-3 859

Sum tillegg/reduksjon formålskapital

988

-3 790

Innsamlede midler, gaver mv
Opptjente inntekter fra operasjonelle
aktiviteter som oppfyller formålet
Finans- og investeringsinntekter
Sum anskaffelse av midler
Forbruk av midler
Kostnader til anskaffelse av midler

6,7,8,9

Kostnader til aktivitet som
oppfyller formålet
Administrasjonskostnader
Sum forbruk av midler

Årets aktivitetsresultat
Tillegg/reduksjon formålskapital
Grunnkapital
Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner
Formålskapital med selvpålagte restriksjoner
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BALANSE											
Tall i 1000 NOK								
Eiendeler

Note

31/12/16

Langsiktige fordringer
Rettighet hogstutsettelse
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer

31/12/15

361

359

1 735

0

425

1 228

1 388

1 881

17 915

17 714

19 727

20 823

21 823

21 182

Grunnkapital

1 000

1 000

Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner

1 735

964

0

0

10 832

10 615

Kontanter, bankinnskudd o.l

14

Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Formålskapital og g jeld

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner
Annen formålskapital
Sum formålskapital

16

13 567

12 578

Legater

15

356

356

Leverandørgjeld

1 618

1 282

Skyldige offentlige avgifter

1 522

1 537

Tilskuddsgjeld

1 319

886

Annen kortsiktig gjeld

3 441

4 544

Sum kortsiktig gjeld

7 900

8 248

21 823

21 182

Sum formålskapital og g jeld

Oslo, den 6. juni 2017
Frode Hvattum, styreleder
(sign.)
Caroline Knudsen

Bjørn K. Haugland

Karoline T. Blystad

Petter Karal

(sign.)

(sign.)

(sign.)

(sign.)

Christian Steel

Nina Frisak

Petter Gulli

(sign.)

(sign.)

(sign.)
Nina Jensen
Generalsekretær
(sign.)
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Waagaard (ansattrepr)
(sign.)
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KONTANTSTRØMANALYSE						
Tall i 1000 NOK
2016

2014

Årets aktivitetsresultat

-747

-3 790

Endring i kundefordringer

803

1 243

Endring i leverandørgjeld

336

489

Endring i andre tidsavgrensningsposter

-192

-771

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

200

-2 829

-

-

-

-

-

-

200

-2 829

17 714

20 543

17 914

17 714

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

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

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter
ved periodens begynnelse
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter
ved periodens slutt
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NOTER TIL REGNSKAPET
NOTE 1 - Regnskapsprinsipper
Aktivitetsbasert regnskap
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk 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 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 anskaffelseskost. 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
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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Anskaffelse av midler

2016

2015

Norad

52 696

61 326

Utenriksdepartementet

1 053

2 168

Miljøverndepartementet

4 988

5 220

Miljødirektoratet

700

275

Refusjon merverdiavgift

2 088

1 992

Kompensasjon bortfall spilleautomatinntekter

184

-

NOTE 2. Offentlige tilskudd

Andre offentlige bidrag

192

-

Sum

61 913

70 981

Næringslivet

8 482

7 613

Fra legater, stiftelser, fond og lignende

887

1 340

WWF International

555

401

Andre WWF-organisasjoner

3 803

1 060

Andre

1

998

Sum

13 727

11 412

0

0

Nettbutikk

5

7

WWF AP og WWF GCEI andel av fellesadministrasjon

391

603

Annet

339

424

Sum

734

1 034

2016

2015

Lønns- og personalkostnader

23 458

26 531

Direkte bidrag utenlandsaktiviteter

59 583

64 188

Direkte bidrag innenlandsaktiviteter

384

292

Reisekostnader

965

1 269

Kostnader lokaler

1 221

1 888

Annonsering, profil, medlemsblad, porto, trykkekostn

5 922

5 921

Andre driftskostnader

3 070

3 164

Totale kostnader

94 602

103 255

NOTE 3. Andre tilskudd

NOTE 4. Innsamlede midler, gaver mv.
Arv
NOTE 5. Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter
som oppfyller virksomhetens formål

Forbruk av midler
NOTE 6. Artsinndeling

NOTE 7. Ytelser til ledende personer mv.
Det er ikke utbetalt styregodtgjørelse.
Det er utbetalt godtgjørelse til generalsekretær på kr 818.012 og andre godtgjørelser kr 10.666.
Generalsekretær deltar i WWF Verdens naturfonds ordinære pensjonsordning. WWF Verdens
naturfond har ingen forpliktelser til vederlag til generalsekretær ved opphør eller endring i
ansettelsesforholdet.
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2016

NOTE 8. Revisors honorar (beløp inkl mva)
Ordinær revisjon

124

Prosjektrevisjon og særattestasjoner

156

Rådgivning

10

Sum

290

NOTE 9. Antall ansatte og pensjon
Antall ansatte *)

31/12/15

31/12/16

Antall årsverk

45

42

40,3

Frivilliges arbeid i sekretariatet
Sum årsverk

40,3

*) Pr 31.12.15 var 2 personer i fødselspermisjon.
Pr 31.12.16 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 Verdens naturfond har innskuddsbasert pensjonsordning, som anses å oppfylle kravene i loven.
Årets premie er kostnadsført og betalt med kr 1 199 592,-.

NOTE 10. Kostnader til anskaffelse av midler
Medlemspleie og vervekostnader

8 724

Fundraising

1 280

Sum kostnader til anskaffelse av midler

10 005

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

3 014

Havmiljø, sjømat og oppdrett

2 468

Naturmangfold, skog og rovdyr

1 943

Klima og energi

4 016

11 441

Programmer i utlandet
Afrika

45 176

Asia

8 580

Globalt
Klima og energi, utlandet

938
5 069

59 764

Miljøinformasjon
Generelt, miljøinformasjon
Norad informasjonsrammeavtale
Policyarbeid
Sum kostnader til formålet

WWF-Norge, Årsmelding 2016, side 16

5 898
416
3 483

9 797
81 002

Årsmelding

NOTE 12. Administrasjonsprosent og formålsprosent
2016

2016

2015

2014

2013

2012

3 595

3,8 %

3,9 %

3,2 %

3,6 %

3,2 %

Kostnader til formålet

81 002

85,6 %

85,6 %

88,5 %

85,0 %

85,5 %

Kostn til anskaffelse av midler

10 005

10,6 %

10,6 %

8,3 %

11,4 %

11,2 %

Sum forbrukte midler

94 602

100%

100%

100%

100%

100%

Administrasjonskostnader *)

*) 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

5 657

African Rift Lake Priority Place

3 348

Green Heart of Africa

4 563

Clean Energy

5 045

China

3 560

Madagascar

4 519

Market Transformation Initiative

2 939

Coastal East Africa

7 394

Africa Climate Adaptation

2 159

Smart Fishing Initiative

5 000

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

5 258

Faglig og adm støtte fra WWF-Norge

4 338

Sum forbrukte midler samarbeidsavtale Norad

53 781

Andre internasjonale programmer
Central Asia

3 124

Klimavennlig byutvikling i Kina

1 896

Truly Global, styrking av programkontorer

938

Forest & Climate Initiative

24

Sum forbrukte midler øvrige programmer

5 983

Sum kostnader til formålet - programmer i utlandet

59 764
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NOTE 14. Kontanter, bankinnskudd o.l
31/12/16

31/12/15

Skattetrekk

793

882

Husleiedepositum

913

908

Prosjektmidler fra UD/Norad

3 989

4 358

Sum bundne likvider

5 695

6 148

356

356

Bundne likvider

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

NOTE 16. Endring i formålskapital
01/01/16
Grunnkapital
Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner

Endring

1 000

31/12/16
1 000

964

770

1 735

1

-1

0

Annen formålskapital

10 615

218

10 832

Sum formålskapital

12 579

988

13 567

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner
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Här kommer
revisorsberettningen

Här kommer
revisorsberettningen

WWF Verdens naturfond bidro til at 10 sårbare
korallrevområder ble vernet. Med disse nye områdene er totalt 19 korallrevsområder beskyttet
mot skadelige bunnfiskerier.

WWF ÅRSMELDING 2016 •

BEDRE BESKYTTELSE
AV KORALLREV

STORT POTENSIAL
FOR NORSK SOLENERGI

•

WWF 2016

En rapport fra Accenture og WWF
Verdens naturfond viste at produksjons
potensialet for solkraft i Kristiansand
og Oslo kan sammenliknes med München
og Berlin. Solkraft dekker ca. 7 prosent
av årlig etterspørsel etter elektrisitet i
Tyskland.

STERK TILSTEDE
I SOSIALE MEDIER
WWF Verdens naturfond fikk rundt 30.000 flere følgere
på Facebook, over 2.000 nye følgere på Twitter, og doblet
antall følgere på Instagram til 11.600 stykker før årsskiftet.

PANDAEN IKKE
LENGER TRUET
I september kom nyheten om at kjempe
pandaens status er endret fra «truet»
til «sårbar», etter at bestanden har økt
med 17 prosent det siste tiåret – mye
takket være WWFs arbeid.

WWF.NO

Hvorfor vi er her
WWF arbeider for å stanse ødeleggelsen av verdens natur og økosystemer
 og for å skape en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen.
www.wwf.no
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