WWF Verdensnaturfonden
Svanevej 12, 2400 København NV
CVR-nr. 40 78 12 18

Årsrapport 2020/21
Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 28. september 2021
Dirigent:
..............................................................
Nils Smedegaard Andersen

Penneo dokumentnøgle: L2HKM-3AD2D-6WCVI-DV3O1-M15XN-SB508

ERF 102.883

WWF Verdensnaturfonden
Årsrapport 2020/21

Indhold
Ledelsespåtegning

2

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

3

Ledelsesberetning

5

Ledelsesberetning

6
10
10
11

Penneo dokumentnøgle: L2HKM-3AD2D-6WCVI-DV3O1-M15XN-SB508

Årsregnskab 1. juli – 30. juni
Resultatopgørelse
Balance
Noter 13

Bilag 2.4 Årsregnskab FY21.docx1

WWF Verdensnaturfonden
Årsrapport 2020/21

Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for WWF Verdensnaturfonden for regnskabsåret 1. juli 2020 – 30. juni 2021.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og fundatsens krav til regnskabsaflæggelsen
samt under hensyntagen til reglerne for erhvervsdrivende fonde.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling
pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 – 30. juni 2021.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse.
København den 28. september 2021
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i WWF Verdensnaturfonden
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for WWF Verdensnaturfonden for regnskabsåret 1. juli 2020 – 30. juni 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og fundatsens krav til regnskabsaflæggelsen samt under hensyntagen til reglerne for erhvervsdrivende fonde.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling
pr. 30. juni 2020 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 – 30. juni 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og fundatsens krav til regnskabsaflæggelsen samt under hensyntagen til reglerne for erhvervsdrivende fonde.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis
er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed
Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for
at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at
oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af
regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af
sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse
med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de
økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
►

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage
væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af
fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller
tilsidesættelse af intern kontrol.
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►

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten
af selskabets interne kontrol.

►

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

►

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift
er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med
begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi
konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

►

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at
der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som
vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion
med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse
overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
København, den 28. september 2021

EY
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Henrik Pedersen
statsaut. revisor
mne35456

Martin Schjørring Greve
statsaut. Revisor
mne40042
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Ledelsesberetning
WWF Verdensnaturfonden (WWF) er fortsat inde i en stabil økonomisk udvikling, og fortsætter væksten fra tidligere
år. Fonden anvendte i år t.kr. 80.804 på arbejdet med en lang række internationale, danske og grønlandske projekter, som alle medvirkede til at beskytte naturen og redde verdens vilde dyr. Der er opnået et overskud for året på
t.kr. 13.952, hvilket er ekstraordinært stort og mere end forventet. Det ekstraordinært store overskud skyldes COVID-19 pandemien, konflikten i Myanmar og andre begivenheder. Pandemien har eksempelvis medført færre omkostninger til bl.a. PandaClub. Samtidig har WWF modtaget større donationer tæt på regnskabsafslutning som også
har haft indflydelse på overskuddet. WWF reserverer overskuddet til spændende projekter i ind- og udland i næste
regnskabsår, samt til risikoafdækning i forbindelse med fortsat vækst. Egenkapitalen øges til t.kr. 42.002, så fremtidige fluktuationer i projektindtægterne kan imødegås og samtidig sikre et stabilt grundlag for projektarbejdet i indog udland.

WWF Verdensnaturfondens hoved- og nøgletal

(t.kr.)

2020/21

2019/20

2018/19

2017/18

2016/17

Indtægter

94.756

79.770

64.918

58.897

49.267

Resultat

13.952

4.656

9.297

6.280

1.046

Egenkapital

42.002

28.050

23.394

14.097

7.817

93%

93%

90%

90%

92%

55

47

43

41

39

Nøgletal
Anvendt til fondens formål i % af indtægter*
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte

*Beregnet som alle midler anvendt til andet end administration i procent af samlede indtægter

Indtægter
WWF har i dette regnskabsår realiseret 94,8 mio. kr. i indtægter, og samlet set er indtægterne steget med 15,0 mio.
kr. i forhold til året før. Stigningen består i høj graf af øgede virksomhedsindtægter og hertil kommer en række forskydninger mellem de enkelte indtægtskilder, samt i fordelingen mellem ikke formålsbestemte indtægter (frie midler) og formålsbestemte indtægter (projektmidler).

Ikke formålsbestemte indtægter
WWF har i dette regnskabsår realiseret ikke formålsbestemte indtægter på 30,6 mio. kr., en stigning på i alt 8,8 mio.
kr. Dette skyldes hovedsageligt en stigning i ikke formålsbestemte indtægter fra virksomheder på 6,2 mio. kr. samt
en stigning i arveindtægter på 3,4 mio. kr. i forhold til året før. I modsatte retning trækker især faldende indtægter
fra PandaClub med et fald på 1,2 mio. kr.
Der er i år modtaget ikke formålsbestemte virksomhedsindtægter på 11,3 mio. kr. hvilket er en stigning på 6,2 mio.
kr. i forhold til sidste år. Stigningen er drevet af virksomhedssamarbejder, som fortsat materialiserer sig i nye virksomhedsaftaler. De formålsbestemte virksomhedsindtægter er ligeledes steget.
WWF har i år modtaget ikke formålsbestemte arveindtægter på 5,0 mio. kr. mod 1,6 mio. kr. i FY20. Arveindtægterne er generelt svingende, og har gennem årene varieret meget.
WWF har i år modtaget 9,1 mio. kr. i ikke formålsbestemte indtægter fra voksne støtter hvilket er en stigning på 0,3
mio. kr. i forhold til sidste år. Dette er primært drevet af det nye Naturvogter koncept, som blev lanceret i sommeren 2020. Gennem Naturvogter konceptet kan privatpersoner støtte WWF’s kamp for naturen, dyrene og en bæredygtig fremtid.
PandaClub har derimod i år realiseret et fald på 1,2 mio. kr. Faldet skyldes primært at den relancerede PandaClub,
som blev lanceret i juli 2020, ikke har levet op til forventningerne. PandaClub konceptet byggede i høj grad på gratis
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adgang til de danske dyreparker, men da COVID-19 restriktioner lukkede dyreparkerne og Folketingets Sommerpakke halverede entreprisen til dem, faldt tilslutningen til PandaClub. For at mitigere faldet, har WWF i juli 2021
lanceret et nyt PandaClub koncept, hvor fokus i højere grad er på at skabe naturglæde hos børn.
Formålsbestemte indtægter
WWF har i dette regnskabsår realiseret formålsbestemte indtægter på 64,1 mio. kr., en stigning på i alt 6,2 mio. kr. i
forhold til året før. Stigningen er primært drevet af en vækst i formålsbestemte virksomhedsindtægter på 13,8 mio.
kr., samt en stigning i donationer fra Udenrigsministeriet på 1,8 mio. kr. Der synes forsat at være en tendens til, at
flere indtægter i fremtiden vil komme som formålsbestemte indtægter.
Formålsbestemte indtægter fra virksomheder blev i år på 35,6 mio. kr., en stigning på 13,8 mio. kr. i forhold til sidste år. Dette er det højeste niveau i WWF’s historie. Stigningen er blandt andet drevet af en målrettet fundraising
indsats og fokus på virksomhedssamarbejder. Indtægterne fra virksomheder går blandt andet til carbon skovprojekter i udlandet. Samtidig er indtægterne fra fonde steget moderat til 12,8 mio. kr. fra 12,0 mio. kr. i FY20.

Indtægter fra WWF netværket er steget med 1,4 mio. kr. til 5,6 mio. kr.

Beretning vedrørende årets direkte indsamlinger:
Indtægten ved direkte indsamlinger udgjorde i år 0,9 mio. kr., hvilket er på niveau med sidste år. Der kan ses en
samlet oversigt over alle direkte indsamlinger i note 2. Alle indsamlinger foregik ved direct mail. Nedenstående indtægter er angivet netto og således fraregnet indsamlingsomkostninger.
Sommerindsamlingen havde i år fokus på biodiversitet og indbragte i alt 61 t.kr., der blandt andet går til at genopretning af havmiljøet. Efterårsindsamlingen havde i år fokus på naturen og de truede dyrearter og gav et resultat på
-61 t.kr. Juleindsamlingen havde i år fokus på sneleoparden og indbragte i alt 221 t.kr., der blandt andet går til
støtte af projekter der redder truede dyr. Endeligt har salget af Naturmærker med fokus på insekter givet fonden et
resultat på 196 t.kr.
Indsamlingerne er udført i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020
om indsamling.

Omkostninger
Omkostningerne viser samlet set et omkostningsniveau på 80,8 mio. kr. hvilket er en stigning på 5,7 mio. kr. i forhold til sidste år. Omkostningerne er ikke fulgt proportionalt med omsætningen grundet især COVID-19 pandemien,
som fortsat påvirker flere lande hvor WWF har projekter. Lock-downs og lokale restriktioner har besværliggjort
WWF’s arbejde, hvorfor overførslen af midler til udlandet er lavere end forventet. Desuden har konflikten i Myanmar og andre begivenheden også påvirket overførselsniveauet.
Den samlede stigning på 5,7 mio. kr. kan henføres til øget aktivitet på projekter, hvor overførsler til projekter er steget med 1,5 mio. kr., omkostninger direkte til projekter er steget 0,6 mio. kr. og timer mv. på projekter er steget 4,6
mio. kr.
I år har fondens bidrag til WWF International været 4,3 mio. kr., en stigning på 0,2 mio. kr. som følge af WWF’s højere indtægter.

Budgettet for det kommende år
Budgettet for det kommende regnskabsår blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 25. maj 2021, og viser en stigning
i indtægter fra især virksomheder, fonde og det nye Naturvogter koncept (voksne støtter). Der er tilsvarende budgetteret en stigning i udgiftsniveauet på grund af et højere projektaktivitetsniveau. Vi forventer således en stigning i
overførsel til projekter i ind- og udland og til nye medarbejdere til implementering af de nye projekter samt til at
gennemføre eksisterende projekter.
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WWF modtager en del af de formålsbestemte indtægter fra Udenrigsministeriet. Indtægterne udgjorde i år 19,4
mio. kr. mod 17,6 mio. kr. i FY20. Den nuværende Danida rammeaftale (15,0 mio. kr.) udløber ultimo 2021, og WWF
er derfor i fuld gang med at søge om en ny rammeaftale.
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Der vil som hidtil være fokus på den løbende optimering af, hvordan WWF anvender de donerede midler fra private,
virksomheder, fonde og Udenrigsministeriet.
I budgettet for FY22 forventes COVID-19 at påvirke i mindre omfang, hvilket der er taget højde for ved udarbejdelsen af budgettet.
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på
bedømmelsen af årsrapporten.

Uddelinger og uddelingspolitik

WWF Verdensnaturfonden uddeler ikke midler, men anvender sine midler til dækning af de omkostninger, som er
nødvendige for at opfylde formålet om bevarelse af dyre- og plantearter samt anden naturbevarelse over hele verden.
Det er derfor bestyrelsens vurdering, at det ikke er relevant for WWF Verdensnaturfonden at have en uddelingspolitik, ligesom fonden ikke kan udarbejde en legatarfortegnelse.
WWF Verdensnaturfonden finansierer primært sine aktiviteter gennem virksomhedssamarbejder, fonde, private
donorer og Udenrigsministeriet.

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse
I forbindelse med den lovpligtige redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a, henvises til linket:
https://www.wwf.dk/om-os/organisation/bestyrelse-og-praesidium/ forneden på siden.
For yderligere information om bestyrelsesmedlemmerne henvises til linket:
wwf.dk/om_wwf/bestyrelse_og_prasidium/

Projekter finansieret af modtagne projektmidler (formålsbestemte indtægter)
Nedenfor ses en oversigt over de projekter, som fonden har modtaget finansiering til som projektmidler fra en
række forskellige donorer i ind- og udland. Dette gælder både Internationale Projekter, Danske Projekter og Grønland Projekter.
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Den erhvervsdrivende fond, WWF Verdensnaturfondens, formål er at virke for bevarelse af dyre- og plantearter
samt anden naturbevarelse over hele verden. Dette formål søger fonden realiseret ved specifikke projekter samt
ved udgivelse af skrifter vedr. bevarelse af dyreliv og natur.
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Danske Projekter
Biodiversity
Circular Economy
Climate & Energy
Food
Forest
Freshwater
Oceans
Sum

Grønlandske Projekter
Oceans
Other
Wildlife
Sum

Primo

Indtægt

1.412
1.670
-233
278
7.400
3.195
535
369
3.597
18.223

Primo

14.546
763
4.920
366
38.943
4.301
682
2.838
4.094
71.453

Indtægt

90
2.923
-863
385
0
47
1.085
3.668

Primo

838
3.445
2.466
0
500
300
2.712
10.262

Indtægt
-64
139
277
353

Omkostning
14.133
-491
3.207
644
25.941
3.455
1.220
1.296
2.079
51.483

Omkostning
865
4.692
-805
4
7
272
3.828
8.863

Omkostning

1.151
3.953
1.602
6.706

323
2.823
634
3.779

Ultimo
1.825
2.923
1.481
0
20.402
4.041
-3
1.911
5.613
38.193

Ultimo
63
1.676
2.407
381
493
75
-30
5.067
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Internationale Projekter
Biodiversity
Circular Economy
Climate & Energy
Food
Forest
Freshwater
Innovation
Oceans
Wildlife
Sum

Ultimo
764
1.269
1.246
3.280

Midlertidig uallokerede projektmidler
Forudbetalt projektmidler

1.185

-414

0

771

-2.813

-4.960

0

-7.773

Projekter i alt

20.616

83.047

64.125

39.538
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Årsregnskab 1. juli – 30. juni

Note

t.kr.

2020/21

2019/20

30.632
64.124

21.846
57.924

Indtægter

94.756

79.770

Omkostninger til fundraising samt indsamlinger
Omkostninger til kommunikation, information og oplysning
Omkostninger til naturbevarende aktiviteter
Omkostninger til økonomistyring og sekretariat
Bidrag til WWF International
Overførsler til projekter
Omkostninger direkte til projekter

-14.621
-6.112
-16.223
-4.335
-4.274
-30.238
-4.739

-10.702
-9.908
-13.451
-3.741
-4.140
-28.729
-4.142

Resultat før finansielle poster

14.214

4.957

5 Finansielle indtægter
6 Finansielle omkostninger

188
-450

165
-466

Finansielle poster i alt

-262

-301

Resultat før skat
Skat af årets resultat

13.952
0

4.656
0

Årets resultat

13.952

4.656

Forslag til resultatdisponering
Overført til dispositionskapital
Overført til reservekapital

0
13.952

0
4.656

13.952

4.656

2 Ikke formålsbestemte indtægter
3 Formålsbestemte indtægter

4
4
4
4
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Resultatopgørelse

WWF Verdensnaturfonden
Årsrapport 2020/21

Årsregnskab 1. juli – 30. juni

Note

t.kr.

2020/21

2019/20

36
277
1.721

32
241
1.620

2.034

1.893

586
5.811

642
5.741

6.398

6.382

8.432

8.276

118

131

11.202
861
490

680
2.989
101

12.553

3.771

153

104

94.983

49.614

Kortfristede aktiver i alt

107.807

53.619

AKTIVER I ALT

116.239

61.895

AKTIVER
7 Materielle aktiver
Inventar
IT
Indretning af lejede lokaler

Finansielle aktiver
Deposita
8 Andre værdipapirer og kapitalandele

Langfristede aktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

Værdipapirer
9 Likvide beholdninger
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Årsregnskab 1. juli – 30. juni

Note

10

11

12

t.kr.

2020/21

2019/20

PASSIVER
Egenkapital
Grundkapital

4.000

4.000

Bundne midler

4.000

4.000

Overført resultat til dispositionskapital
Overført resultat til reservekapital

500
37.502

500
23.550

Disponible midler

38.002

24.050

Egenkapital

42.002

28.050

Modtagne, endnu ikke anvendte tilskud

0

2.188

Langfristede forpligtelser i alt

0

2.188

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Periodisering af indtægter
Modtagne, endnu ikke anvendte tilskud

11.885
15.042
7.773
39.538

430
6.498
4.113
20.616

Kortfristede forpligtelser i alt

74.238

31.657

Forpligtelser i alt

74.238

33.845

116.239

61.895

PASSIVER I ALT

1
13
14
15

Anvendt regnskabspraksis
Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Nærtstående parter
Begivenheder efter balancedagen
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Balance

WWF Verdensnaturfonden
Årsrapport 2020/21

Årsregnskab 1. juli – 30. juni
Noter
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for WWF Verdensnaturfonden for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder og fundatsens krav for regnskabsaflæggelsen samt under hensyntagen til reglerne for erhvervsdrivende fonde.
De væsentligste områder af den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er omtalt nedenfor.
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets
værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå fonden, og
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og
som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller kostpris. Endvidere indregnes de omkostninger, der
er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt
tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i
resultatopgørelsen.
Omregning af fremmed valuta
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen
eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelse
Indtægter
Indtægter indregnes efter følgende principper:
Indsamlinger:
Medlemskaber, WWF støtter og partnere samt direkte indsamlinger indtægtsføres i takt med, at de kontant indbetales.
Arv indtægtsføres på modtagelsestidspunktet medmindre arvelader har truffet beslutning om, at arven skal tillægges grundkapitalen.
Donationer fra fonde, virksomheder og andre indtægtsføres såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes
modtaget.
Administration af modtagne specifikke (øremærkede) tilskud:
Projektindtægt fra administration af modtagne specifikke (øremærkede) tilskud fra offentlige institutioner samt andre bidragsydere og donorer indtægtsføres i takt med at der erhverves ret hertil, hvilket sædvanligvis sker i takt
med gennemførelse af aktiviteterne, som de specifikke (øremærkede) tilskud er ydet til.
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WWF Verdensnaturfonden
Årsrapport 2020/21

Årsregnskab 1. juli – 30. juni
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Virksomhedssponsorater samt salgs- og licensindtægter m.v.:
Virksomhedssponsorater samt salgs- og licensindtægter m.v. indtægtsføres såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Salgs- og licensindtægter måles ekskl. moms, afgifter samt evt. rabatter i forbindelse
hermed.
Modtaget (øremærket) tilskud til specifikke projekter:
Modtaget (øremærket) tilskud til specifikke projekter i forbindelse med indsamlinger samt fra offentlige organisationer, fonde, virksomheder samt virksomhedssponsorater overføres til projektkonti i balancen med det modtagne
kontante beløb.
Fondens projektindtægter af de specifikke projekter overføres fra projektkontiene i takt med, at der erhverves endelig ret hertil, hvilket sædvanligvis sker i takt med gennemførelsen af aktiviteterne, som de specifikke (øremærkede) tilskud er ydet hertil.
Direkte projektomkostninger vedrørende de specifikke projekter fragår projektkontiene i takt med afregning af de
pågældende projektomkostninger. Omkostningerne samt det tilsvarende projekttilskud overføres på betalingstidspunktet til resultatopgørelsens ”overførsler til projekter”.
Oversigt over de i regnskabsåret gennemførte projekter finansieret med specifikke (øremærkede) tilskud samt ændringerne heri fra primo til ultimo regnskabsåret fremgår i ledelsesberetningen.
Omkostninger
Fundraising- samt indsamlingsomkostninger:
Fundraising samt indsamlingsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets indtægter, dvs.
vareforbrug og omkostninger forbundet med indsamlinger. Herunder indregnes omkostninger til indsamlingspersonale.
Omkostninger til kommunikation, information, oplysning og naturbevarende aktiviteter:
Posten omfatter omkostninger vedrørende kommunikation, information, oplysning og naturbevarende aktiviteter
herunder personaleomkostninger vedrørende aktiviteterne.
Omkostninger til økonomistyring og sekretariat:
I disse omkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og økonomistyring af fonden, herunder
omkostninger til det administrative personale, kontordrift samt afskrivninger.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta m.v.
Skat og udskudt skat
Fondens skattepligtige indkomst er opgjort efter skattelovgivningen for fonde. Skattelovgivningen tillader skattemæssigt fradrag for hensættelser til senere uddeling. Dette betyder, at fonden kan reducere en eventuel skattepligtig positiv indkomst til nul ved i opgørelsen af skattepligtig indkomst at foretage indregning af en skattemæssig hensættelse til senere uddeling. Den skattemæssige hensættelse til senere uddeling tillades ikke indregnet regnskabsmæssigt, hvorfor der kan opstå en udskudt skatteforpligtelse herpå. Udskudt skat hensættes, såfremt det anses for
sandsynligt, at den vil blive aktuel.
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WWF Verdensnaturfonden
Årsrapport 2020/21

Årsregnskab 1. juli – 30. juni
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balance
Materielle aktiver
Materielle aktiver måles ved første indregning til kostpris og måles efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt.
Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.
Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en
ændring i regnskabsmæssigt skøn.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet
er klar til brug. Indirekte produktionsomkostninger og låneomkostninger indregnes ikke i kostprisen.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte
bestanddele er forskellige.
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Inventar
IT
Indretning af lejede lokaler

3 - 5 år
3 - 5 år
10 år

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle aktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af
salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under omkostninger til økonomistyring og sekretariat.
Finansielle aktiver
Andre værdipapirer og kapitalandele består af noterede værdipapirer, der af ledelsen anses som langfristet investering. Værdipapirerne måles til dagsværdi. Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen.
Værdiforringelse af langfristede aktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle aktiver samt kapitalandele vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hver enkelt aktiv henholdsvis gruppe
af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige
værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres
som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.
Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består.

15

Penneo dokumentnøgle: L2HKM-3AD2D-6WCVI-DV3O1-M15XN-SB508

1

WWF Verdensnaturfonden
Årsrapport 2020/21

Årsregnskab 1. juli – 30. juni
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af omkostninger, der afholdes for at
effektuere salget og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til kostpris.
Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at
et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation
på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.
Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien
af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringssats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Værdipapirer
Noterede værdipapirer, der indregnes under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi på balancedagen. Realiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen.
Egenkapital
Dispositionskapitalen:
Dispositionskapitalen udgøres af beløb, der er henlagt hertil som bestemt til uddeling til projekter inden for fondens
formål.
Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser, herunder modtagne endnu ikke anvendte tilskud til specifikke projekter, indregnes til kostpris.
Øvrige gældsforpligtelser indregnes til netto realisationsværdi.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under passiver, omfatter kontraktbundne indtægter vedrørende efterfølgende
regnskabsår.
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t.kr.

2

2019/20

11.082
4.957
1.401
11.186
426
75
627
877

11.966
1.545
1.165
4.711
398
336
844
882

30.632

21.846

Indtægter

Omkostninger

Resultat

81
340
299
157

142
119
103
96

-61
221
196
61

877

460

416

Ikke formålsbestemte indtægter
Medlemskaber, WWF-støtter og partnere
Arv
Gaver fra private og fonde
Virksomhedssponsorater, licenser og erhvervssponsorater
Webshop
Royalties fra WWF International og honorarer
Driftstilskud fra tips- og lottomidler
Bidrag fra direkte indsamlinger*

*Direkte indsamlinger
Efterår
Jul
Natur mærker
Sommer

t.kr.

3

2020/21

Formålsbestemte indtægter
Modtaget fra offentlige organisationer* og WWF-netværket
Medlemskaber, WWF-støtter og partnere
Øremærket webshopsalg
Gaver fra fonde og virksomheder
Øremærket arv
Årets modtagne formålsbestemte indtægter
Årets forskydning i indregning

2020/21

2019/20

24.974
6.704
28
48.464
2.876

21.779
7.513
11
33.793
0

83.045
-18.922

63.097
-5.173

64.124

57.924

Formålsbestemte midler indeholder midler anvendt i året til specifikke projekter.
*I årets modtagne midler fra offentlige organisationer indgår midler fra Udenrigsministeriet (Danida) med 15.000 t.kr.
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Årsregnskab 1. juli – 30. juni

t.kr.

4

Personaleomkostninger
Løn og gager
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

Personaleomkostninger er fordelt således:
Kommunikation, information og oplysning
Økonomistyring og sekretariat
Naturbevarende aktiviteter
Fundraising samt indsamlinger

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede

2020/21

2019/20

29.799
2.139
422

24.433
1.640
433

32.360

26.506

3.226
3.496
14.629
11.009

4.943
2.959
11.361
7.244

32.360

26.506

55

47

Fonden har i henhold til årsregnskabsloven §98 b, stk. 3 valgt at undlade at oplyse om vederlag til generalsekretæren
som følge af, at der kun er en direktør og ingen vederlag til bestyrelse.

Øvrige omkostninger er fordelt således:
Kommunikation, information og oplysning
Økonomistyring og sekretariat
Naturbevarende aktiviteter
Fundraising samt indsamlinger

Omkostninger i alt
Personaleomkostninger
Øvrige omkostninger

Omkostninger i alt er fordelt således:
Kommunikation, information og oplysning
Økonomistyring og sekretariat
Naturbevarende aktiviteter
Fundraising samt indsamlinger

2.886
839
1.593
3.612

4.966
782
2.090
3.458

8.930

11.297

32.360
8.930

26.506
11.297

41.291

37.802

6.112
4.335
16.223
14.621

9.908
3.741
13.451
10.702

41.291

37.802
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t.kr.

5

6

7

Finansielle indtægter
Øvrige renteindtægter
Valutakursændringer
Kursregulering af værdipapirer

Finansielle omkostninger
Renteomkostninger til banker
Kursregulering af andre værdipapirer og kapitalandele
Valutakursændringer
Afgifter til Skat

2019/20

142
45
0

128
36
0

188

165

442
-5
0
14

288
176
0
2

450

466

Materielle aktiver
Inventar

IT

Indretning
af lejede
lokaler

1.915

3.340

3.736

8.991

Tilgang

35

213

323

570

Afgang

0

0

0

0

Kostpris 30. juni 2021

1.950

3.552

4.059

9.561

Ned- og afskrivninger 1. juli 2020

1.883

3.098

2.116

7.097

31

177

221

429

0

0

0

0

1.914

3.275

2.338

7.527

36

277

1.721

2.034

Kostpris 1. juli 2020

Afskrivninger
Afskrivninger, afhændede aktiver
Ned- og afskrivninger 30. juni 2021
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2021

8

2020/21

I alt

Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre værdipapirer består af depotindeståender.
Grundkapitalens depoter er prohiberede, og salg og pantsætning skal godkendes af Erhvervsstyrelsen.
I alt t.kr. 5.811 er t.kr. 4.000 båndlagt til dækning af grundkapital på t.kr. 4.000 under egenkapitalen. De resterende
t.kr. 1.811 er løbende afkast til disponering.
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t.kr.

9

10

2020/21

2019/20

47.672
47.311

28.998
20.616

94.983

49.614

2020/21

2019/20

Grundkapital
Saldo primo

4.000

4.000

Saldo ultimo

4.000

4.000

2020/21

2019/20

Disponible midler
Saldo primo
Overførsel til dispositionskapital ifølge resultatdisponering
Overførsel til reservekapital ifølge resultatdisponering

24.050
0
13.952

19.394
0
4.656

Saldo ultimo

38.002

24.050

Modtagne, endnu ikke anvendte tilskud
Modtagne, endnu ikke anvendte tilskud fra offentlige organisationer
Modtagne, endnu ikke anvendte tilskud fra andre

4.704
34.833

2.511
18.105

39.538

20.616

35
4
7.062

36
15
8.163

7.101

8.213

Likvide beholdninger
Frie likvide midler*
Øremærkede midler

Grundkapitalen har været uændret siden 1993.

11

12

13

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Fonden har indgået følgende kontraktforpligtelser:
Frankeringsmaskine og porto
To kopimaskiner
Huslejeforpligtelse

Som en del af fondens finansielle engagement, der den 9. december 2019 er indgået med Nordea og løbende fornyet, har Nordea fået virksomhedspant i fondens inventar, debitorer og lager.

14

Nærtstående parter
Der har i regnskabsåret ikke været transaktioner med nærtstående parter.
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Begivenheder efter balancedagen
Væsentlige begivenheder efter balancedagen er anført i ledelsesberetningen.
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