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Virksomhetens art og lokalisering

Norges Naturvernforbund er en Iandsdekkende medlemsorganisasjon med sekretariat
med tilholdssted i Grensen 9b, Oslo. Vi hadde i 2012 også et kontor i Kragerø (1,5
stilling) og i Steigen i Nordland (1.5 stilling). I tillegg er en stilling hos fylkeslagene i
Trøndelag formelt lagt under sekretariatet og en ansatt for lokallaget i Kristiansand.

Norges Naturvernforbund består av sentralstyre, landsstyre og landsmøte som
organisasjonens besluttende organer. Landsmøtet er organisasjonens øverste organ, og
ble sist avholdt i 2011. Sentralstyret møttes tte ganger og landsstyret fem ganger i
2012. Landsmøtet ble avholdt i august 2011.

Organisasjonens sekretariat hadde ved årsskiftet 39 ansatte p hel- eller deltid, til
sammen 34 rsverk. Pr 31.12 er det 8 ansatte som har midlertidig stilling, da er det
inkludert en regionansatt. Medarbeidere engasjert i midlertidige stillinger er avhengig av
ekstern øremerket finansiering eller arbeider p tidsavgrensede prosjekter. Virksomheten
omfatter medlemsrettet arbeid, miljøpolitisk pvirkningsarbeid overfor sentrale og lokale
myndigheter, næringsliv m.f. Naturvernforbundet er en sentral høringsinstans og uttalte
seg om viktige miljøsaker overfor regjering og Storting i 2012. Naturvernforbundet har
også en omfattende prosjektportefølje p energisparing og miljøarbeid i Russland, 12
land i Øst-Europa og tre afrikanske land. I tillegg støttes to organisasjonsnettverk som
dekker en rekke land i Afrika.

Naturvernforbundet har aktive fylkeslag i hele landet (utenom Vest-Agder)i tillegg til ca.
85 lokallag som jobber med natur- og miljøvernsaker. Flere fylkeslag har egne ansatte p
hel- eller deltid. Medlemsinnsatsen er betydelig. Tillitsvalgte og andre bidrar vesentlig for

sikre og forsterke det faglige og organisatoriske nivået i organisasjonen. Samlet
representerer Naturvernforbundet et omfattende faglig nettverk som sikrer stor innsikt i
natur- og miljøspørsml. Vi har fire formelt oppnevnte fagutvalg, et kontrollutvalg og 1
ressursnettverk med frivillige i organisasjonen. Tillitsvalgte, medlemmer og ansatte sitter
dessuten i over 74 forskjellige verv i organisasjonsstyrer og faglige utvalg og rd p
vegne av Norges Naturvernforbund.

Naturvernforbundet hadde per 31.12.2012, 20 129 medlemmer, en økning p 11
medlemmer fra året før. I tillegg var det registrert 859 faste givere (Naturvenner), en
liten reduksjon fra året før. Naturvernforbundet ga i 2012 ut seks nummer av
medlemsbladet “Natur & miljø”. Bladet har et opplag p ca. 16.500 eksemplarer og i
underkant av 800 abonnenter.

For øvrige aktiviteter henvises det til årsmeldingen for 2012.

Redegjørelse for årsregnskapet
For 2012 foreligger det et positivt aktivitetsresultat p kr. 887 432

Inntektene var i 2012 samlet p kr. 49,4 millioner, en økning p kr. 2,7 mill fra 2011.

Driftstilskudd fra Miljøverndepartementet var den største enkeltkilden til inntekter, og
utgjorde i 2012 7,383 millioner kroner.



Driftskostnadene ocj finanskostnadene utgjorde i 2012 samlet 48,5 millioner kroner

Overføringer til lokal og fylkeslag, Miljøagentene og Natur og Ungdom var omtrent som i
2012.

Tilskudd til internasjonalt arbeid gjelder i stor grad overføringer til prosjektpartnere i 15
partnerland i øst-Europa og Afrika. Prosjektene i utlandet drives med midler bevilget av
Norad, Fredskorpset, Utenriksdepartementet, Miljøverndepartementet og noen andre
bidragsytere. For 2012 utgjorde disse overføringene 26,8% av totale utgifter.

Vi har brukt ca. 83 % av midlene vre p formlsaktiviteter. Det m likevel bemerkes at
mye av midlene er prosjektmidler som er bundet opp til spesifikke forml. De
internasjonale energispareprosjektene gjør at vi har en overvekt av arbeidet innenfor
klima og energiomrdet. Nasjonalt brukes det dobbelt s mye, ca. 2 millioner kroner
mer, p klima og energiarbeid enn p naturmangfold/miljøgifter. 1.2 mill av dette er
prosjekt oljefri hvor flere av fylkeslagene også er med.

Kostnader ved administrasjon og styrende organer viser en svak nedgang fra 2011 som
skyldes i hovedsak en større del av felleskostnader er belastet p alle prosjekter. Andel
felleskostnader som husleie, strøm etc. har i 2012 blitt belastet alle prosjekter, ikke kun
internasjonale og noen fagprosjekter som i tidligere r.

Likviditeten har stort sett vært god i 2012, og flere av utgiftene kan utbetales
fortløpende gjennom ret. Vi hadde en utfordring med likviditeten p slutten av året da
vi forventet en stor overføring fra Utenriksdepartementet som først ble overført etter
nyttår. Vi har beholdt kassakreditten for sikre likviditeten gjennom året, og den ble
brukt et par ganger i 1. halvdel av 2012. Planen var si opp kassakreditten i 2012,
men pga utfordringene med overføring fra offentlige instanser, beholder vi kreditten også
i 2013. Overskuddslikviditet er plassert i norske banker som vanlig rentebærende
innskudd og høyrentekonto.

Gjeld
Organisasjonen er ellers gjeldfri bortsett fra avsetninger og offentlig forpliktelser som
skattetrekk og lignende. Størrelsen p gjeldssiden har økt i 2012 p grunn av nye tilsagn
og sen utbetaling av midler fra Utenriksdepartementet. (se note 10 i regnskapet),

Form Iska pita I
Ved utgangen av 2012 har vi en total formlskapital p Kr. 5,7 millioner. Av dette er
kr. 4,389 millioner formlskapital uten bindinger, mens kr. 1,300 millioner er bundet opp
til spesifikke aktiviteter eller restriksjoner. Se ellers note 8 i regnskapet.

I &sregnskapet for 2012 er fortsatt drift lagt til grunn.

ArbeidsmiljØ
Sykefraværet i Naturvernforbundet i 2012 var 126 arbeidsdager, dvs, ca. 1,6 % av total
arbeidstid. 57 dager av dette var egenmeldte sykefraværsdager. Dette er innenfor målet
om mindre enn 2% sykefravær. Vi vil fortsette arbeidet for forebygge sykefravær, blant
annet ved begrense arbeidspresset for en del stillinger. Det var ingen personskader
eller ulykker blant i ansatte i 2012.

Det arbeides aktivt med f flere sosiale aktiviteter og styrke arbeidsmiljøet. Vi har et
eget arbeidsmiljøutvalg som møtes fast hver måned og som jobber systematisk med
forbedringer i arbeidsmiljøet. I 2012 ble det gjennomført en omfattende
arbeidsmiljøundersøkelse om både psykososialt og fysisk arbeidsmiljø og en egen
handlingsplan ble utarbeidet. En god del tiltak er påbegynt eller gjennomført høsten 2012
og tiltak er inkludert i sekretariatets arbeidsplan for 2013. Det er planlagt en ny
arbeidsmiljøundersøkelse i mai 2014.



Likestilling
Forbundets ml er sørge for god kjønnsbalanse både tillitspersonapparatet s vel som
i sekretariatet. Kjønnsfordelingen er endret noe i 2012, det er fremdeles en overvekt av
menn i faste stillinger per 31.12.2012 med 11 kvinner og 13 menn. Det er gjennomført
en omorganisering som vil medføre en ledergruppe pr 1.1.2013 der fem av sju ledere er
kvinner. Organisasjonen har i 2012 ansatt kvinnelig generalsekretær.

Lønnssystemet er bygget p stillingskategorier, hvor ansiennitet og utdannelse
bestemmer lønnsnivet. Det er ikke rom for individuelle lønnsforhandlinger. Dette gjør at
det er liten forskjell i lønn mellom menn og kvinner som har samme erfaringsbakgrunn
og stillingskategori.

Påvirkning av det ytre miljø
Vr tjenesteproduksjon forutsetter bruk av ulike ressurser som vi søker begrense mest
mulig. Internasjonale reiser var vart største bidrag til klimagassutslipp i 2012. Vi
tilstreber gjøre reisevirksomheten s lite miljøbelastende som mulig ved benytte
kollektivtransport i Osloomrdet og mest mulig tog/buss i Norge der det er praktisk
mulig. Vi benytter videokonferanseutstyr og Skype i større utstrekning enn før, noe som
gjør det lettere unngå unødvendige reiser.

I den daglige driften følger vi opp tiltak i forhold til at Naturvernforbundet er sertifisert
som Miljøfyrtrn. Se vedlagte rapport for Miljøfyrtrnsordningen.

Fremtidig utvikling
Naturvernforbundet har styrt arbeidet i 2012 etter arbeidsprogrammet som ble vedtatt
p landsmøtet 2011. Arbeidsprogrammet er svært ambisiøst, og det er gjort
prioriteringer i tråd med vedtak i styrende organer. I hovedsak har økning i omsetning de
siste årene kommet p øremerkede prosjekter, mens det har vært vanskeligere f frie
midler.

Ordningen med grunnstøtte til miljøvernorganisasjoner fra Miljøverndepartementet ble
endret fra og med tildelingen for 2012, søknad 2011. Støtte tildeles n etter betalende
medlemmer, antall givere, antall fylkes- og lokallag, samt en skjønnsmessig vurdering av
organisasjonens samfunnsnytte. I det store og hele fikk vi i 2012 omtrent den samme
støtten som tidligere.

Anti-korrupsjon
Naturvernforbundet jobber aktivt med vart anti-korrupsjonsarbeid både innad og mot
våre partnere og har vedtatte retningslinjer for vårt anti-korrupsjonsarbeid som også har
blitt godkjent av våre bidragsytere. All mislighold m rapporteres av vare partnere og
eventuelt tilbakebetales. Samtidig vil saken bli rapportert til styret og til donor, med
redegjørelse for hvordan saken har blitt hndtert og hvilke forbedringer som har blitt
igangsatt for hindre gjentagelse.

I 2012 har vi hatt en sak om mislighold ved prosjektet vårt i Mosambik, da en ansatt tok
med seg en pc og ca 10 000 norske kroner og forsvant fra organisasjonen. Saken ble
anmeldt lokalt politi, og vr partner har gitt en skriftlig forklaring av forholdet. Både
Norad og Naturvernforbundets styre ble varslet. Partner har blant annet endret rutiner
for hndtering av kontanter etter denne saken og de endrede rutinene vil bli evaluert
for sikre at de følges.

Det er også inngått en avtale mellom en tidligere tillitsvalgt i et lokalt lag og
Naturvernforbundet om tilbakebetaling av private telefonsamtaler og andre utgifter som
Naturvernforbundet urettmessige hadde dekket.



Styring av finansiell risiko
Naturvernforbundet hadde 2012 ca. 65% statlig finansiering. Med tanke p usikkerhet i
tildelinger og kriteriei for ulike offentlige støtteordninger jobber Naturvernforbundet med

øke andelen inntekter fra andre kilder.

Oslo, 4. mai 2013
I styret for Norges Naturvernforbund
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Styremedlem
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Årsregnskap 2012 - Norges Naturvernforbund J
Anskaffede midler Note 2012 2011

Medlemsinntekter
2 4 791 997 4 377 532

Tilskudd
3 38 290 287 34 199 701Offentlige tilskudd

32 059 028 29 668 234Andre tilskudd
6 231 259 431 467

Innsamlede midler, gaver mv 4, 7 I 973 739 3 335 848

Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter 4 303 335 4 572 688Aktiviteter som oppfyller organisasjonens formal 4 094 977 4 410 514Aktiviteter som skaper inntekt
208 358 162 074

Finans- og invosteringsinntekter 83 150 136 462

Andre inntekter
742 0

Sum anskaffede midler 49 443 250 46 622 230

Forbrukte midler 2012 2011

Kostnader til anskaffelse av midler 7 4 446 296 5 006 714Kostnader til innsamling
1 429 801 I 361 240Kostnader til medlemsadministrasjon
1 086 001 1 357 816Kostnader til anskaffelse av andre midler
i 930 494 2 287 658

Kostnader til organisasjonens formål 7 40 381 815 36 506 012

Tilskudd og bevilgninger til oppfyllelse av organisasjonens formit 16 861 706 16 058 696Kontingenloverføringer fylkes- og lokallag, Miljøagentene 2 069 630 2 150 308Tilskudd lii nasjonale samarbeidspartnere, samt fylkes- og lokallag 763 783 676 537Internasjonalt arbeid, oerføringer til samarbeidsparinere 13 018 293 13 231 851

Kostnader til aktiviteter som eppfyller formilet 24 630 110 20 447 317Klima, energi og samferdsel
14 057 587 10 334 732Natumiangfold

2 068 224 2 803 562Miljøgifter
462 456 253 300Kampanje- og organisasjonsarbeid

3 071 744 2 811 758lnformaslon og policyarbeid
4 870 100 4 243 965

Administrasjons- og styrekostnader 7 3 727 707 4 544 818

Sum forbrukte midler 1,6, G 48 555 818 46 057 544

Aktivitetsresultat 887 432 564 686

Disponeringer av formålskapital 2012 2011

Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner 644 250 163 757Formålskapital med selvpålagte restriksjoner 107600 -80 100Annen formålskapital
136 682 481 029

Sum formâlskapital 8 887 432 564 686



Balanse 2012 - Norges Naturvernforbund

Hitttl i år Hittil i fjor
Eiendeler Note 2012 2011

Anleggsmidler 6
Inventar, maskiner, IT etc. 580 190 443 740
Sum anleggsmidler 580 190 443 740

Omløpsmidler
Varer 545643 549214
Fordringer
Kundefordringer 14 107 585 4 471 552
Andre kortsiktige fordringer 57 172 56 431
Sum fordringer 10 14164757 4527983

Investeringer 560 564
Bankinnskudd, kontanter og lignede 9 6 914 801 14 180 841

Sum omløpsmidler 21 625 762 19 258 604

Sum eiendeler 22 205 952 19 702 342

Formålskapital og gjeld Note 2 012 2 011

Formålskapital
Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner 8 858 788 1 941 054
Formalskapital med selvpålagte restriksjoner 8 403 346 331 767
Annen formålskapital 8 4 389 058 4 253 376

Sum formålskapital 8 5 651 192 6 526 198

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 6 380 3 750
Leverandørgjeld 2 032 909 1 933 430
Skyldig offentlig avgifter 1 699 109 1 497 928
Annen kortsiktig gjeld 10 12 816 362 9 741 036
Sum kortsiktig gjeld 16 554 759 13 176 144

Sum Formålskapital og gjeld 22 205 952 19 702 342



Noter til årsregnskap 201 2 QNaturvernforbundet

Regnskapsprinsipper
Arsregnskapet er satt opp i samsvar med God Regnskapsskikk (F) for Ideelle Organisasjoner

(standarden), og består av følgende:

V Aktivitetsregnskap

v’ Balanse

v’ Noter

Arsregnskapet, som er utarbeidet av foreningens styre og ledelse, må leses i sammenheng

med styrets beretning og revisjonsberetningen som til sammen utgjør det totale årsregnskap.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er

klassifisert som omløpsmidler.

Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved

klassifisering av kortsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet

ikke forventes a være forbigäende.

Langsiktige fordringer og lån vurderes til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Tilsagn bokføres direkte mot det året tilsagnet er gitt for.

Investeringer i verdipapirer som ansees å være langsiktige klassifiseres som finansielle

anleggsmidler som vurderes til anskaffelseskost og nedskrives når verdifallet ikke forventes

å være forbigående. Kortsiktige verdipapirer klassifiseres som finansielle omløpsmidler.

Verdipapirer som tilfredsstiller standardens vilkår bokføres til markedsverdi.

Andre omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Beholdninger er verdsatt etter laveste verdis prinsipp.

Skatt
Norges Naturvernforbund er ikke ansett skattepliktig for sin virksomhet, jfr. skattelovens § 2-

32.

Inntekt
Med lemsinntekter inntektsføres for det året de gjelder.

Tilskudd inntektsføres i den periode de er bevilget til. Ubenyttet tilskudd med

tilbakebetalingsvilkår oppføres som kortsiktig gjeld ved årets slutt. Andre tilskudd som ikke

fullt ut er anvendt i regnskapsperioden inngår i formålskapital med eksterne bindinger.

Gaver in ntektsfø res på mottakstidspu nktet.



Fordeling av kostnader
Kostnader er i størst mulig grad direkte henført til den aktiviteten de hører til. Lønn og
personalkostnader samt vesentlige felleskostnader som husleie og IKT kostnader er fordelt
på en rimelig og konsistent måte på de ulike aktivitetene. Ved fordeling av kostnader er tid pr
aktivitet, arealbruk og/eller andel personal benyttet som fordelingsnøkkel.
Fordelingsnøkkelen oppdateres årlig eller ved store endringer i fordeling.

Ikke fordelbare felleskostnader inngår i administrasjonskostnader.

Note i - Kostnader etter art I
Driftskostnader
‘/ refo ro ru k

Lønnskostnader med mer

Av?nedskrivning driffs midler
Annen driffskostnad
Sum driftskostnader

2011
1126233

18122804

49 068
213 734 926

46 033 036

2012
i 209 390

19 969 043

112 440

27193 571

48 484 444

Netto finanskostnader 71 373 24 507



Note 2-Antall medlemmer per 31.12.2012

Peg. medlemmer Betalt

pr. 31.12.2012 pr. 31.12.2011 kontingent kontingent

Medlernskateqori 2012 2011 2012 2011

Hovedmedlemmer 10 181 10 380 8 952 8 898

Pensjonistmedlemmer 1 406 1 417 I 310 1 297

Studentmedlemmer 1 061 i 011 826 768

Familiemedlemmer 2 268 2 220 2 055 2 000

Pensjonistfaniilie 214 210 198 191

Student familie 82 77 65 61

Husstandsmedlemmer 4704 4 586 4202 4 060

Kontant betalende

_______________

85 -

Æresmedlemmer 6

_________________

6 8

Livstidsmedlemmer 206 209 206 209

20129 20118 17905 17492

Endring fra foregående r 11 545

Medlemséret gar fra 1.10 til 30.9. Kontingenten blir avkrevd 1.10 for pafølgende ar.

Note 3 — Tilskudd og inntekter 2012

Offentlige midler 2012 2011
Miljøverndeparternentet. driftsstøtte 7 383 600 7 174 754

Miljøverndepartementet, prosjekter 1 910 000 1 801 107

Norad, prosjektstøffe 10342226 7231 022

UDprosjektstøtte 7147814 11202076

Fredskorpsetprosjektstøtte 1582440 630 399

Direktoratet for natur[orvaltning 300 000 430 000

KLIF 50000 50000

Fylkeskommuner 480 447 467 000

Kommuner og oljefri 362 500 330 000

Statens strålevem I 800 000 -

Barentssekretariatet 500 000 134 000

Andre offentlige instanser 200 000 217 876

Sum offentliqe midler 32 059 028
r

29 668 234



Note 4 - Spesifikasjon av innsamlede midler og gaver

Gavekategori
Naturvenner (avtalegiro)

Enkeitgaver, minne-jubileumsgaver

Enkeitgaver. øremerket

Ka ni pa n er

Teslarnentariske gaver

Sum gaver og innsamlinger

________

2011
764 842

46 950

112 223

1224212

- 1197621

1973738 3335848

Kontant prinsippet legges til grunn for inntektsføringen.

Note 5 - Personalkostnader, ytelser til ledelsen, revisor mv

Lønnskostnadermv 2012 2011
Lønn. feriepenger mv. 15 099 048 14358 012
Annen godigjørelse 292 101 218 838
ArDeidsglveravg 2 526 965 2 193 559
Pensjonskostnader i 950 929 1 352 394

Sum ‘

19969043 18122803

Det er ikke stilt garantier eller ytt lån til ledende personell eller styremedlemmer. Styrets

leder har mottatt lønn for sitt arbeid og styrets nestleder har mottatt kompensasjon på

kr. 51 800, øvrige styremedlemmer har ikke mottatt honorar for sine verv.

Ytelser til generalsekretær (GS) og leder
GS2012 Leder2Ol2 GS2OII Leder2Oll

Lønn(honorartilledefl 713747 594647 622752 589955
Pensonsutgifter 106239 97721 77788 109832
Annen gotgørelse trepIikttg) 11 887 8 582 9453 6 867
Sum 832 473 700 950 709 993 706 654
Ny generalsekretær Die ansatt 22. august som medførte ekstra kostnader pga overgangkostnad I to måneder

2012
741 492

31 780

94 602

1105864



Arsverk og antall ansatte 2012 2011 2010
Antall arsverk. gennornsnitt 34 35 31
Antall ansatte 39 40 36

Offentlig tjenestepensjon gjennom Vital 2012 2011 2010
Bwlto innetalt til Vital 2 297 925 I 787 319 i 552 674
Refusjonertra andre og fylkeslag -120 076 -146 696 -149 599
Egenandeler ansatte -316 921 -288 228 -250 9?
Pensjonskostnad I 950 928 ‘ I 352 394 ‘ I 152 612

Totale pensjonsmidler 2012 2011 2010
Per 31.12. (fl6tteverdi (ondsmidler:

- il 97$ 595 9 392 876

Pensjonspremiefond 2012 2011 2010
Pensjonspreniiefondets saldo per 31.12. 1 454364 1 323 312 i 656 -±93
Arels avRastning pà pensjonspremiefoncene 679 659 377 693 546 685

Naturvernforbundet følger Landsoverenskomst for virksomheter (Virke-NTL), og er pliktig til å
ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Naturvernforbundet
har en slik tjenestepensjonsordning gjennom DnB Liv. Etter lov om obligatoriske
pensjonsordninger er den å anse som en ytelsesplan organisert som fellesskap for flere
arbeidsgivere, flerforetaksordninger. For slike ordninger vil det i mange tilfeller ikke foreligge
tilstrekkelig informasjon til å regnskapsføre en flerforetaksordning som en ytelsesbasert
pensjonsordning. Ordningen skal i så fall regnskapsføres som om den var en
innskuddsbasert pensjonsordning. Dette innebærer i praksis kostnadsføring av betalt
premie.

Note 6 - AnleggsmdIer, avskrivninger

Avs kriVnings perIode 3- år Uendelig

Revisjon og reqnskapsbistand, RSM Hasner 2012
.

Særattestasjoner 232 375 165 631 131 125
Revisjon 203 750 106 834 134 674
Regnskapsblstand/opplagskontroll 65 400 64 342 38 081
Sum revisjon og regnskapsbistand 501 525 416 808 303 830
Del er en økning særattestasjoner pga flere proselrevisjoner

inkl mva

inkl mva

inkl rnva

inkl mva

ITlprogramvare Annet utstyr Sum
Bokfsrtverdi 01.01. 427492 16247 443739
Tilgangiaret 248891 0 248891
Arets avInedskrivnlnger -112 440 0 -1124.40
Bokførtverdi 31.12. 563 943 16 247 580 190

En lineær avskrivningsprinsipp blir benyttet.



Note 7 — Sentrale nøkkeltall

2012 2011

Forrnalsprosent 83 % 79,3 %
Innsarnlingsprosent 28 % 59,2 %
Administrasjonsprosen 7,7 % 9,9 %

Innsamlingsprosenten er beregnet iht. retningslinjer gitt av lnnsamlingskontrollen i Norge for

beregning av andel innsamlede midler som benyttes til formålet. Lov om Innsamlinger krever

av registrerte innsamlingsorganisasjoner at minst 65 % av innsamlede midler skal komme
formålet til gode.

Målet for 2012 var å komme over 65% igjen, dette har ikke blitt oppnådd på grunn av en
vesentlig reduksjon i gaver og frie midler med over 40%. Målet for 2013 er at prosenten skal

øke vesentlig.

Det har vært positiv endring i Formåls- og administrasjonsprosentene. Formålsprosenten

økte med 4% og vi hadde en nesten to prosent reduksjon i administrasjonsprosenten.

Note 8 - Formålskapital, disponering av aktivitetsresultatet

Netto endring

Årets disponering Årets anvendelse Formàlskapital

Disponeringer av formålskapital 2012 2012 2 012 2 011
Til (+) i

-
frafnrmlskapital med eksterne bindinger 644 250 I 726 519 -1 082 268 143 733

Til (+ i (— fraformIskapitaI med interne bindinger 107 EtC 35 921 71 579 —684 709

]iI
!

(_) fra annen forrnlskapitaI 135 882 G 135 €62 1 048 Ei
P

Sum disponert til (+) I (-) fra formàlskapital 887 432 I 762 440 -875 007 499 537



Formålskapital oversikt

l:ormålskapital med eksterne bindinger IB 1.1. Tilført Anvendt UB 31.12

G9 utleie 214 537 6 458 0 220 995

Andre avsetninger 10 000 0 10 000 0

SRNVassdrsg 17580 0 17580 0

SRN Fjelirev 39 337 0 39 337 0

Fjelirevutvalget i NNV 86 678 0 86 678 0

Sarnarbeidsrådet for Naturvernsaker (SRN) ) 109 325 170 646 109 325 170 646

Skolesekken (UiO) 95 002 0 95 002 0

Redd Elvene 111 340 30 546 111 340 30 546

Vink, familieopplegg pâ nett 31 000 0 31 000 0

Mijejuss 54096 25497 54096 25497

Trygg mat 42012 0 42012 0

EØS 27418 0 27418 0

Oljefri 429 645 164 602 429645 164 602

Klimaambassadarer - 246 502 0 246 502

Klimalskogmidler 673 086 0 613 086 0
,

SUM lonmålskapital med eksterne bindinger I 941 056 644 250 I 726 519 858 788

- netto endnirig fra aktlvitetaresultatet -1 082 268

Formålskapital med selvpàlagte bindinger IS 1.1. Tilfert Anvendt US 31.12

Livsvarige medlemmers fond 3C4 787 G 8 921 295 846

AklivtetstilskuGt overferes 2011 - 20 000 0 20 000

Prcsjekt Kristiansand — 87 500 0 07 800

Regicnssatsin Trundelag 27 000 0 27 000 0

Gaver aremerket arkiv/tistore — 0 0 0

SUM formålskapital med selvpålagte bindinger 331 767 107 500 35 921 403 346

- netto endring fra aktivitetsresultatet 71 579

Annen formålskapital IS 1.1. Tilfert Anvendt US 31.12

Fri formIskapitaI 4 253 376 135682 - 4 389 08.8

SUM annen formålskapital 4 253 316 135 682 - 4 389 058

- netto endring fra aktivitetsi-esultatet 135 682

SUM formålskapital 5526199 887432 1762440 5651 192

- netto endring formålskapital -875 008

Note 9— Bundne bankmidler pr. 31.12.2012

Konto Saldo 31.12.
Skattetrekkskonto 618 496
Depositumkonto husleie 696 768
Ubenyttettilskudd 1194696

2 509 959



Note 10 - Kortsiktig gjeld — fordringer

Tilsagn om tilskudd har blitt bokført for det året tilsagnet er gitt for.

I posten kortsiktig gjeld NOK 12 816 362 inngår som gjeld,ubenyttet tilskudd internasjonale
prosjekter, kr. 7 482 191. En vesentlig økning fra 2011 som skyldes forsinket utbetaling fra
utenriksdepartementet, som tilsier at vi ikke har rukket å overføre midler til partnere.

Posten må sees i sammenheng med kortsiktige fordringer. Tilskuddsyter vil normalt ikke
utbetale hele tilskuddet på tilsagnstidspunktet. Ikke utbetalt tilsagn inngår i posten
kundefordringer med NOK 7 760 000.
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Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Norges Naturvernforbund som viser et positivt aktivitetsresultat på

kr 887 432. Arsregnskapet består av balanse per 31. desember 2012, aktivitetsregnskap for

regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte

regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og generalsekretærs ansvar for årsregnskapet

Styret og generalsekretærer er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende

bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll

som styret og generalsekretær finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som

ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har

gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder

International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og

planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke

inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og

opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder

vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes

misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er

relevant for foreningens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å

utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk

for en mening om effektiviteten av foreningens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering

av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet

av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår

konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av

den finansielle stillingen til Norges Naturvernforbund per 31. desember 2012 og av resultater for

regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god

regnskapsskikk i Norge.

RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen er et trittslende medlem av RSM International, en

sammenslutning av uavhengige revisjons- og konsulentlirmaer. RSM International er navnet

til et netiverk av uavhengige revisjons- og konsulentlirniaer, hvor hvert tirma praktiserer

selvstendig. RSM International eksisterer ikke i noen jurisdiksjon som en separat juridisk enhet.

Medlemmer av Den Norske Revisorforening
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Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene iårsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente medårsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter,

Konklusjon om registrering og ciokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrolihandlinger vi har funnetnødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiellinformasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktligregistrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og godbokføringsskikk i Norge.

Oslo, 23. mai 2013
RSM IÀ.asner Kjelstrup &


