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Q Naturvernforbundet

Styrets årsberetning 2011

Virksomhetens art og lokalisering

Naturvernforbundet er en landsdekkende medlemsorganisasjon med sekretariat med
tilholdssted i Grensen 9b, Oslo. Sekretariatet hadde i 2011 også et utekontor i Kragerø
(to ansatte), i Steigen i Nordland (to ansatte), Trøndelag (en ansatt) og en på deltid ved
kontoret til fylkeslaget i Hordaland.

Naturvernforbundets sentralstyre, landsstyre og landsmøte er organisasjonens
besluttende organer. Landsmøtet er organisasjonens øverste organ. Sentralstyret møttes
ti ganger og landsstyret fire ganger i 2011. Landsmøtet ble avholdt sist i august 2011 på
Hamar med stor oppslutning og god gjennomføring. Natur & Ungdom er
Naturvernforbundets ungdomsorganisasjon, og Miljøagentene er vår for barn. Begge har
plass i Sentralstyret og Landsstyret.

Organisasjonens sekretariat hadde ved årsskiftet 40 ansatte på hel- eller deltid, til
sammen ca. 35 årsverk. Noen av de ansatte er prosjektmedarbeidere engasjert for en
tidsavgrenset periode og er som regel avhengig av ekstern øremerket finansiering.
Virksomheten omfatter medlemsrettet arbeid, miljøpolitisk påvirkningsarbeid overfor
sentrale og lokale myndigheter, næringsliv m.v. Naturvernforbundet er en viktig
høringsinstans og uttalte seg om og påvirket en rekke viktige miljøsaker overfor lokale,
regionale og sentrale myndigheter i 2011. Naturvernforbundet har også en omfattende
prosjektportefølje på energisparing og rniljøarbeid i Russland, 15 tidligere Sovjetstater
og i tre afrikanske land (Nigeria, Togo og Mosambik).

Naturvernforbundet har aktive filkeslag i hele landet (utenomAust-Agder), i tillegg til ca
85 lokallag som jobber med natur- og miljøvernsaker. Syv fylkeslag har egne ansatte på
hel- eller deltid. Medlemsinnsatsen er betydelig. Samlet representerer
Naturvernforbundet et omfattende faglig nettverk som sikrer stor kunnskap og innsikt i
natur- og miljøspørsmål. Vi har ni fagutvalg og fagnettverk med frivillige i
organisasjonen. Tillitsvalgte, medlemmer og ansatte sitter dessuten i over 30 forskjellige
verv i organisasjonsstyrer og faglige utvalg og råd på vegne av Naturvernforbundet. De
tilsatte bidrar vesentlig for å sikre og forsterke det faglige og organisatoriske nivået i
organisasjonen.

Naturvernforbundet hadde per 31.12.2011, 20 118 medlemmer, en økning på 546
medlemmer (2,7 %) fra året før. I tillegg var det registrert 914 faste givere
(Naturvenneij. Naturvernforbundet ga i 2011 ut seks nummer av medlemsbladet “Natur
& Miljø”. Bladet har et opplag på ca. 16,500 eksemplarer og rundt 800 abonnenter.

For oversikt over øvrige aktiviteter henvises det til årsmeldingen for 2011.
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Redegjørelse for årsregnskapet
For 2011 foreligger det et positivt aktivitetsresultat på kr. 564 686,-

Inntektene var i 2011 samlet på 46,6 millioner, omtrent det samme som i 2010.

Driftstilskudd fra Miljøverndepartementet var den største enkeltkilden til inntekter, og

utgjorde i 2011 7,174 millioner kroner.

Sum forbrukte midler inkludert finanskostnader utgjorde i 2011 samlet 46,1 millioner

kroner

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

2010.

Tilskudd til internasjonalt arbeid gjelder i stor grad overføringer til prosjektpartnere

som i Russland og 15 tidligere Sovjetstater og i tre afrikanske land. Prosjektene i

utlandet drives med midler bevilget av Norad, Fredskorpset, Utenriksdepartementet,

Miljøverndepartementet og noen andre bidragsytere. For 2011 utgjorde disse

overføringene ca. 29 prosent av totale utgifter.

Vi har brukt ca. 79 prosent av midlene våre på formålsaktiviteter, inklusivt overføringer

til partnere. Det må likevel bemerkes at mye av midlene er prosjektmidler som er

bundet opp til spesifikke formål. De internasjonale energispareprosjektene gjør at vi har

en overvekt av arbeidet innenfor klima og energiområdet. Nasjonalt brukes det ca. 1

millioner kroner mer på klima og energiarbeid enn på naturrnangfold.

På informasjonssiden ble utrullingen av nye nettsider til alle fylkeslag ferdigstilt tidlig i

2011.

Kostnader ved administrasjon og styrende organer viser en svak nedgang fra 2011 som i

hovedsak skyldes personalreduksjon ved administrasjonen.

Likviditeten har stort sett vært god i 2011, og flere av utgiftene kunne utbetales

fortiøpende gjennom året, Medlemskontingentene ble i 2011 utbetalt tidligere til lagene

enn forventet i mai. Vi har beholdt kassakreditten for å sikre likviditeten gjennom året,

men den har ikke blitt brukt. Kassakreditten vil bli sagt opp i 2012.

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 på gjeldssiden har blitt vesentlig redusert i 2011 på

grunn av avslutning av langsiktige tilsagn fra Norad og UD (se note 11 i regnskapet).

Formålskapital
Ved utgangen av 2011 har vi en total formålskapital på kr. 6,526 millioner. Av dette er

kr. 4,25 3 millioner formålskapital uten bindinger (dvs annen eller fri formålskapital),

mens kr. 2,83 2 millioner er bundet opp til spesifikke aktiviteter eller har restriksjoner.

Se ellers note 8 i regnskapet.
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I årsregnskapet for 2011 er fortsatt drift lagt til grunn.

Arbeidsmiljø
Sykefraværet i Naturvernforbundet i 2011 var 133 arbeidsdager, dvs, ca. 1,1 prosent av
total arbeidstid. 57 dager av dette var egenmeldte sykefraværsdager. Dette er innenfor
målet om mindre enn to prosent sykefravær. Vi vil fortsette arbeidet for å forebygge
sykefravær, blant annet ved å redusere arbeidspresset for en del stillinger gjennom
strammere prioritering og avspasering. Det var ingen personskader eller ulykker blant i
ansatte i 2011.

Det arbeides aktivt med å styrke arbeidsmiljøet. De siste årene har sekretariatet hatt et
eget arbeidsmiljøutvalg og en sosialkomite som jobber systematisk med forbedringer i
arbeidsmiljøet. I 2010 ble det gjennomført en omfattende arbeidsmiljøundersøkelse i
samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) om både psykososialt og fysisk
arbeidsmiljø. Undersøkelsen viste at Naturvernforbundet har et godt arbeidsmiljø der
det er gode relasjoner mellom ledelse og ansatte, gode muligheter for utvikling for de
ansatte, men også et betydelig arbeidspress. I etterkant ble det gjennomført en
arbeidsmiljødugnad med VITAL og laget en prioritert tiltaksplan som
Arbeidsmiljøutvalget har fulgt opp. En god del av de planlagte tiltakene ble gjennomført i
2011, og planen ble evaluert før påske 2012. Det er planlagt en ny tilsvarende
arbeidsmiljøundersøkelse i mai 2012, med tilhørende oppfølgingsprosess.

Likestilling
Forbundets mål er å sørge for god kjønnsbalanse både i tillitspersonapparatet så vel som
i sekretariatet. Kjønnsfordelingen er endret noe i 2011, det er fremdeles en liten
overvekt av menn i sekretariatet per 31.12.2011: 17 kvinner og 23 menn. Tre av sju
ledere er nå kvinner.

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

Påvirkning av det ytre miljø
Vår tjenesteproduksjon forutsetter bruk av ulike ressurser som vi søker å begrense mest
mulig. Internasjonale reiser var vårt største bidrag til klimagassutslipp i 2011. Vi
tilstreber å gjøre reisevirksomheten så lite miljøbelastende som mulig ved å benytte

o . .kollektivtransport i Osloomradet og mest mulig tog/buss i Norge der det er praktisk ‘‘

mulig. Vi benytter videokonferanseutstyr og Skype i større utstrekning enn før, både i
det internasjonale og nasjonale arbeidet, noe som reduserer omfanget av mindre
nødvendige reiser.

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

Fremtidig utvikling
Naturvernforbundet styrer også i 2012 sitt arbeid etter arbeidsprogrammet som ble
vedtatt på landsmøtet i 2011. Arbeidsprogrammet er svært ambisiøst, særlig innenfor
området organisasjonsutvikling, og krever økt finansiering. I hovedsak har økningen i
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omsetning de siste årene kommet på øremerkede prosjekter, særlig til det
internasjonale arbeidet, mens det har vært vanskeligere å få frie midler.

Tildelingskriteriene i ordningen med grunnstøtte til miljøvernorganisasjoner ble
revidert i 2011 (med effekt for 2012-tildelirigen). Det ble gjort et betydelig arbeid for å
fremme Naturvernforbundets ideer og synspunkter på revisjonen. Ordningen endte opp
med å premiere organisasjoner med stor oppslutning og lokal forankring. Etter at de
nye kravene ble offentliggjort i oktober ble det lagt ned et stort arbeid for å
dokumentere hvordan organisasjonen oppfyller disse. Det var likevel lenge usikkert
hvordan dette vil slå ut i støtte for Naturvernforbundet, men tidlig i 2012 ble det klart at
MD ville opprettholde stØttenivået til organisasjonen, kun med en liten nedgang.
Ordningen har og vil derfor fortsatt være svært viktig for at Naturvern forbundet har
kunnet holde et så stort aktivitetsnivå som det gjør.

Styring av finansiell risiko
Naturvernforbundet hadde i 2011 ca. 68 prosent offentlig finansiering, hvorav mer enn
halvparten gikk til internasjonale prosjekter. Med tanke på usikkerhet i tildelinger og
kriterier for ulike offentlige støtteordninger, trappet Naturvernforbundet i 2011 opp
arbeidet med å øke andelen inntekter fra andre kilder.

Oslo, 16. mai 2012

I styret for Norges Naturvernforbund

tCL
Lars Haltbrekken
Leder

LSLs/
Per Flatberg i
Styreinedi em

Eirin Hivand Fneber.4
Styremedlem I

Ing borg jæikim
N estleder

(• -

Sunniva Pettersen Eidsvoll
Styremedlem

4

l’igar Flatlandsmo
Styremedlem

Thomas Odegar
/‘Generalsekretær

Silje
Styremedlem



Balanse 2011 - Norges Naturvernforbund

Eiendeler Note 2011 2010

Anleggsmidler
Inventar, maskiner, ol 6 443 740 204 451
Sum anleggsmidler 443 740 204 451

Omlopsmidler
Varer 549 214 274 883
Fordringer
Kundeford ringer 4 471 552 11 552 118
Andre kortsiktige fordringer 10 56 431 335 987
Sum fordringer 4527983 11 888 105

Investeringer 564 0
Bankinnskudd, kontanter og lignende 9 14 180 841 13 324 696

Sum omløpsmidler 19 258 604 25 487 120

Sum eiendeler 19 702 342 25 692 135

Formålskapital og gjeld Note 2011 2010

Formålskapital
Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner 8 i 941 054 i 797 323
Formålskapital med selvpålagte restriksjoner 8 331 767 1 016 476
Annen formålskapital 8 4 253 376 3 212 863

Sum formålskapital 8 6 526 198 6 026 663

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Langsiktig gjeld 0

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 3 750 3 750
Leverandørgjeld i 933 430 2 934 982
Skyldig offentlige avgifter 1 497 928 1 510 691
Annen kortsiktig gjeld 10 9 741 036 15 216 049

Sum kortsiktig gjeld 13 176 144 19 665 472

Sum formålskapital og gjeld 19 702 342 25 692 135



Oslo, 16. mai 2012

I styret for Norges Naturvernforbund:

Lars Haltbrekken

Leder

Per Flatberg

Styremedlem

Eirin Hivand Han

Styremedlem

çs
Silje Lundberg (NU)

Styremedlem

Ing borg jær m

Nestleder

Sunniva ettersen i svoll

Styremedlem
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I’ar Flatlandsmo

Styremedlem

//ian Thomas Odegard

Generalsekretær



Årsregnskap 2011 - Norges Naturvernforbund

Anskaffede midler Note 2011 2010

Medlemsinntekter 2, 7 4 377 532 4 398 484

Tilskudd 3 34199701 34460606
Offentlige tilskudd 29 668 234 29 788 805
Andre tilskudd 431 467 4 671 801

Innsamlede midler, gaver mv 4, 7 3 335 848 2 352 033

Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter 4 572 688 5 355 396
Aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål 4 410 614 5 015 241
Aktiviteter som skaper inntekt 162 074 340 155

Finans- og investeringsinntekter 136 462 118 157

Andre inntekter 0 0

Sum anskaffede midler 46 622 230 46 684 675

Forbrukte midler 2011 2010

Kostnader til anskaffelse av midler 7 5 006 714 5 522 008
Kostnader til innsamling i 361 240 i 106 995
Kostnader til medlemsadministrasjon i 357816 2 026 799
Kostnader til anskaffelse av andre midler 2 287 658 2 388 214

Kostnader til organisasjonens formål 7 36 506 012 36 416 458

Tilskudd og bevilgninger til oppfyllelse av organisasjonens formål 16 058 696 17 509 803
Kontingenlovertoringer fylkes- og lokatlag, Miljeagentene 2 150 308 i 981 655
Tilskudd til nasjonale samarbeidsparinere, samt fikes- og lokallag 676 537 623 476
Internasjonalt arbeid, overferinger til samarbeidspartnere 13 231 851 14 904 670

Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet 20 447317 18 906 656
Klima, energi og samferdsel 10 334 732 8 190 896
Naf urmangfold 2 803 562 3 417 957
Miljogifter 253 300 221 706
Kampanje- og organisasjonsarbeid 2811 758 i 947 925
Infomiasjon og policyarbeid 4 243 965 5 128 172

Administrasjons- og styrekostnader 7 4 544 818 4 559 709

Sum forbrukte midler 1,5,6 46 057 544 46 498 175

Aktivitetsresultat 564 686 186 500

Disponeringer av formålskapital 2011 2010

Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner 163 757 593 054

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner -80 100 -86 440
Annen formålskapital 481 029 -320 114

Sum formålskapital 8 564 686 186 500



Noter til årsregnskap 2011 ØNaturvernforbundet

Regnskapsprnsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med God Regnskapsskikk (F) for Ideelle Organisasjoner
(standarden), og består av følgende:

V Aktivitetsregnskap

V Balanse

V Noter

Årsregnskapet, 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 å være forbigående.

Langsiktige fordringer og lån vurderes til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Tilsagn som pga betingelser ikke kan inntektsfø res på transaksjonstidspunktet krediteres
gjeld til tilskuddsyter. Denne praksisen opphører fra og med 2011, hvor 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 omlopsmidler.
Verdipapirer som tilfredsstiller standardens vilkår bokfø res til markedsverdi.

Andre omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Kortsiktig gjeld balansefø res 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
Medlemsinntekter 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 inntektsføres på mottakstidspunktet.

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, pålitelig 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 hvert halvår.

Ikke fordelbare felleskostnader inngår i administrasjonskostnader.

Note i - Kostnader etter art

Driftskostnader 2011 2010 2009
Vareforbruk 1 126 238 1 174 203 1 155 188

Lønnskostnader med mer 18 122 804 16 125 261 15 544 793

Avskrivning driftsmidler 49 068 511 412 141 925

Annen driftskostnad 26734926 28661 915 23519257

Sum driftskostnader 46 033 037 46 472 791 40 361 163

Finanskostnader 24507 25384 35585

Totale kostnader 46 057 544 46 498 175 40 396 748

Note 2- Antall medlemmer per 31.12.2011

Medlemskategori 2011 2010 2009
Æresmedlemmer 8 8 9
Livstidsmedlemmer 209 222 225
Hovedmedlemmer 10 380 9 847 9 536
Studentmedlemmer i 01 i 999 941
Pensjonistmedlemmer 1 417 1 429 1 418
Familiemedlemskap 2 220 2 197 2 033
Studentfamilier 77 79 75
Pensjonistfamilier 210 214 208



Husstandsmedlemmer (i familiemedlemskap) 4 586 4 577 4 258

Sum 20118 19572 18703
Endring fra foregående år 546 869 -24

Medlemsåret går fra 1.10 til 30.9. Kontingenten blir avkrevd 110 for påfølgende år.

Note 3 - Tilskudd 2011

Offentlige midler 2011 2010 2009
rhIoverndeparternentet. driftsstøtle 7 174 764 7010 000 6 92 960

fiiløverndepartementet rDseter i 801 107 i 238 447 1 039 672

rJora. prosje1stØtte 7 221 022 6 2.3 976 3 700 000

UD prosetstøtte il 202 12 450 496 10 436 190

Fredsorset prosjetstøtte 630 399 0 81 083

Diretoratet for naturfcraItnin; 430 000 424 854 2244 661

KLIF ED 000 $59000 0

F.Ikesomrnuner 467 000 316 310 0

Kommuner og oIefri 330 000 486 000 0

Uni;ersiteteti Oslo s:olese:en) - 300 000 0

8arentsseretariatet 134 000

ndre offentlige instanser 217 373 366 72$ i 704 824

Sum offentlige midler 29 668 4J 29 788 8051 25 999 390

Note 4 - Spesifikasjon av innsamlede midler og gaver

Gavekategori 2011 2010 2009
Naturvenner (aaIegiro) 754 842 773 112 801 630

Eneltgaer. minne-uleumsgaver 46 950 118 953 136 745

En:eltga.er øremer:et 112 223 273 287 134 400

Kampan;er 1224212 1127128 546479

Testamentanse ga,er 1197 621 59 553 i 010 000

Sum gaver og innsamlinger 3335848 2352033 2629154



Kontant prinsippet legges til grunn for inntektsfø ringen.

Note 5 - Personalkostnader, ytelser til ledelsen, revisor mv

Lønnskostnadermv 2011 2010 2009
Lonn.feriepengermv. 14358012 12555942 11 93243
nnen gcctgcreIse 218 823 309 554 278 083
readsgweragift 2 193 ESO 2 D07 152 i 922 180
Pensonskostnaer i 252 394 1 152 612 i 412 055

Sum 18122603 16125261 15544793

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

Leder har mottatt honorar for sitt arbeid, øvrige styremedlemmer har ikke mottatt honorar for
sine verv.

Ytelser til generalsekretær (GS) og leder GS 2011 Leder 2011 GS 2010 Leder 2010
Lonn hancrar til Iec1er 622752 589 955 608 187 592 030

Penscnsut;fter 38 109 832 73 362 0

nnen ctgoreise trepIi1ig) 9453 6 867 10 42 6 26$

Arsverk og antall ansatte 2011 2010 2009
Antall årsver:. gennoisnitt 36 31 30

ntall ansatte $0 36 36

Revisjon og regnskapsbistand, RSM Hasner 2011 2010 2009
Srattestasoner 166 631 131 125 73 118

Reison 186834 134673 81244

Regns:apsoistanlagsontroV 64 243 38 081 24 368

Sum revisjon og regnskapsbistand 416 808 303 880’ 178 730
økningen s•ies ercdiserin: a re.isonsutgitter ‘,eliori 2010 og 2011 ‘r. 152 755 sa’itoie utgtftertil særattesterin2er

Offentlig tjenestepensjon gjennom Vital 2011 2010 2009
Brutto innDetalt til åital i 787 318 i 562 57$ i 830 826

Retus;onerfra andre og -133 696 -149 669 -194 903

Egenaneler ansatte -288 228 -26: 39? -223 867
Pensjonskostnad ‘ i 352 394 ‘ I 152 612r I 412 055

Totale pensjorismidler 2011 2010 2009
Per3l 12. t!lte.erDi +tonsdteri il 974 696 9 292 86 8 763 972

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. Etter lov om obligatoriske
pensjonsordninger er 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

Pensjonspremiefond 2010 2009
Pensonspre-iiefonets salDD er 31 12. 22? 312 1 666 493 325 082

sets a.-:astning pà pensDnsre1:efondene 377 69? 646 686 12 387

i



innskuddsbasert pensjonsordning. Dette innebærer praksis kostnadsføring av betalt
premie.

Note 6 - Anleggsmidler, avskrivninger

IT/program Annet
vare utstyr Sum

Bokførtverdi 01.01. 204450 0 204450
Tilgang året 272110 16247 288357
Årets av/nedskrivninger -49 068 0 -49 068

Bokført verdi 31.12. 427 492 16247 443 739
Avskrivningsperiode 3-5 år 3-5 år

Et lineær avskrivningsprinsipp blir benyttet.

Note 7 — Sentrale nøkkeltall

2011 2010 2009 2008 2007
Fcr-’iåIsrcsent 79 3 % 78$ % 30 ‘3% 78.7% 60.1
Innsailingsprosent 40,8 c.b $7.1 % 68.E % 35 0 % 68.0 %
d1inistrasonsprcsentI 99 C 9 8 % 8.4 % 9.9 % 22 ‘3

lnnsamlingsprosenten er beregnet iht. retningslinjer gitt av Jnnsamlingskontrollen i Norge for
beregning av andel innsamlede midler som benyttes til formålet. Lov om lnnsamlinger krever
av registrerte innsamlingsorganisasjoner at minst 65 % av innsamlede midler skal komme
formålet til gode.

Beregningsgrunnlaget for innsamlingsprosenten har blitt endret i 2010 ved at
medlemskontingent og kostnader tilknyttet disse ikke lenger inkluderes i innsamlede
midler(innsamlingskostnader ved beregning av innsamlingsprosenten), som var inkludert i
beregningsgrunnlaget før 2010.

Bakgrunnen for endringen er at det ikke er naturlig at medlemskontingent er en
inntektsgruppe som det er naturlig å likestille med innsamling. Hensikten bak beregning av
innsamlingsprosenten er å synliggjøre kostnadene ved innsamlingen.

Målet for 2012 er å komme over 65% igjen, til tross for endringen i grunnlaget.

Formåls- og administrasjonsprosenten er stabil. Av hver krone benyttet i 2011 gikk nesten 80
øre til formålsaktivitet.



Note 8 - Formålskapital, disponering av aktivitetsresultatet

Disponeringer av formålskapital

(+)/(-)aD-n- ska -‘ed es:erne ndr-ge-

(+) / -! a’crrl s.<ap a rred ntene: drge

‘-j !(-i a annero-rrskapa

Sum disponert til (i-) / (-) fra formålskapital

Formålskapital Årets Intern Netto endring

foringer Disponering overføring FormlskapitaI

Formålskapital med eksterne bindinger

2011 2011 2011 2011 2010 2009

-20023 163 757 143 733 593 054 -427841
-45125 -80 ICC -559 48-3 -684 709 -86 440 fl 885

481029 559434 1040513 -320114 1813230
-65149 564686 0 499537 186500 139727

IB 1.1. Tilført Anvendt UB 31.12
G9 utleie

andre avsetrnnger

SRN Vassdrag

SRN Fjellrev

0ellrevutvalget i NNV

Samarbeidsrådet for Naturvernsaker (SRN) )
Skolesekken (UiO)

Redd Elvene

Vink, famWeopplegg på nett

M lj oj u ss

NSB-prosjekt (rushtidsavgift)

Lckal forvaltning (DN)

Grundtvig- resemidler klima

Trygg mat

EØS

Oljefni

<I i ma /skcgm id ler

SUM formålskapital med eksterne bindinger

- netto endnng fra aktivitetsresultatet
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0
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0
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Formilskapital med selvpålagte biridinger

Jvsvarige med lemmers fond

Å.:tivitetstisudd overføres 2011

Prosjekt Kristiansand

internascnaIe ûrosjekter, formålskapital

Regonssatsing Trøndelag

Gaver øremerket arkiv/historie

SUM formålskapital med selvpålagte bindinger

- netto endring fra aktivitetsresultatet

Annen formålskapital 16 1.1. Tilført Anvendt UB 31.12

Fri formålskapital 3 212 S63 i 040 513 - 4 253 376
SUM annen formålskapital 3 212 863 i 040 S13 - 4 253 376
- netto endring fra aktivitetsresultatet 1040513

SUM formålskapital

- netto disponert akttvitetsresultat

- Korrigeringer gjennom året til formMskapitalen

Årets resultat

f 6026663 2784032 2284495 65261991
499 537

65 149

564 686

Note 9— Bundet bankinnskudd pr. 31.12.2011

Konto
Skattetrekkskonto
Depositumskonto
Ubenyttet tilskudd

Saldo 31.12.
632 330
265 447

4 255 519

Note 10 - Kortsiktig gjeld — fordringer

Tilsagn om tilskudd har blitt bokført i sin helhet på det tidspunktet tilsagnet gis også om
tilskuddet omfatter flere år. Tilsagn som pga betingelser ikke kan inntektsfø res på
transaksjonstidspunktet kredite res gjeld til tilskuddsyter. Denne praksisen opphører fra og
med 2011, hvor tilsagn boktøres direkte mot det året tilsagnet er gitt for.

I posten kortsiktig gjeld NOK 9 741 036 inngår som gjeld,ubenyttet tilskudd internasjonale
prosjekter, kr. 4 661 449. En vesentlig reduksjon fra 2010 som skyldes reduksjon i
langsiktige tilsagn.

16 1.1. Tilført Anvendt UB 31.12

304767 0 0 304767

29000 0 29000 0

19500 0 19500 0

604609 0 604609 0

- 27000 0 27000

58600 0 58600 0

1016 476 27000 711709 331767

-684709



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 1.919.679.
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REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Norges Naturvernforbund som viser et positivt aktivitetsresultat på
kr 564.686. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, aktivitetsregnskap for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte
regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styrets og generalsekretærs ansvarfor årsregnskapet

Styret og generalsekretær 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 lbr 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. Revisjonssiandardene krever at vi etterlever etiske krav og
planlegger og gjennomforer revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for heløpene og
opplysningene i årsregnskapet. 1)e valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinforrnasjon, enten det
skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne
kontrollen som er relevant for foreningens utarheidelse 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 forskri fler og gir et rettvisende bilde
av den finansielle stillingen til Norges Naturvernforbund per 31. desember 2011 og av resultater for

RSM Hasner AS er et frittstående medlem av RSM International, en sammenslutning av uavhengige revisjons- Medlemmer av Den Norske Revisorforening.
og konsulentfirmaer. RSM International er navnet til et nettverk av uavhengige revisjons- og konsulentfirmaer,
hvor hvert firma praktiserer selvstendig. RSM International eksisterer ikke i noen jurisdiksjon som en separat
juridisk enhet.
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regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen

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

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokforingsskikk i Norge.

Lysaker, 8. juni 2012


