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Verksamhetsberättelse för Världsnaturfonden, Finlandsstiftelse sr 
Räkenskapsperiod 1.7.2021–30.6.2022 
 
Syftet med Världsnaturfonden – World Wide Fund For Nature, Finlands fonds, dvs. WWF Finlands 
verksamhet är att understöda natur- och miljöskyddet genom att främja skyddet av utrotningshotade djur- 
och växtarter samt naturtyper, hållbar användning av naturresurser, övrig hållbar utveckling och 
miljöfostran i Finland. WWF Finland främjar natur- och miljöskydd även genom att aktivt delta i WWF-
nätverkets program och finansiera dem. Dessutom uppnår WWF Finland sina skyddsmål genom att 
samarbeta med utrikesministeriets programstöd i Östafrika, Himalaya, Indonesien, Laos och Bolivia. 
 
Under räkenskapsperioden som startade i juli 2021 började WWF Finland (senare även WWF) genomföra 
åtgärder i enlighet med den nya strategin som sträcker sig till 2030. WWF reformerade också 
naturskyddsprogrammets organisation. Det första året av strategin fortsatte främst genom distansarbete på 
grund av coronan.  Under räkenskapsperioden har WWF vidareutvecklat sin verksamhet för att inspirera och 
engagera människor som medborgare, beslutsfattare och näringslivsrepresentanter för att åstadkomma 
förändring. 
 
Det prioriterade projektet som genomfördes för att stoppa internationell avskogning lyckades uppnå målet 
att kombinera skydd, insamling, företagssamarbete och kommunikationsåtgärder. Förverkligandet av EU-
lagstiftningen om avskogning pågår fortfarande, vilket innebär att processen kommer att ha fortsatt effekt 
under den innevarande räkenskapsperioden. WWF samarbetar också med sina partnerländer för att stoppa 
avskogningen, med stöd av utrikesministeriets programstöd. 
  
Under räkenskapsperioden undersökte WWF även finländarnas roll i förorsakandet av avskogning. Denna 
studie, som genomfördes av Gaia Consulting, fokuserade särskilt på effekterna av livsmedelskonsumtion. På 
basen av rapporten ökade WWF medvetenheten hos allmänheten och beslutsfattarna, samt inledde 
diskussioner med viktiga företag.  
 
Ett av huvudteman för WWF:s räkenskapsperiod i Finland, var skyddet av gamla skogar. EU:s strategi för 
biologisk mångfald utgjorde ett gott stöd för detta, och WWF använde den för att påverka regeringen och 
andra skogsaktörer. 
 
Intäkterna från privat finansiering ökade till 10,2 miljoner euro under räkenskapsperioden, även om 
coronaviruspandemin och kriget i Ukraina ökade donationer till humanitärt arbete. I slutet av 
räkenskapsperioden stödde omkring 35 000 finländare som faddrar regelbundet WWF:s arbete. Nya faddrar 
förvärvades särskilt genom Face-to-Face, men också genom onlineannonsering och insamlingskampanjer för 
att motverka den globala avskogningen. Under räkenskapsperioden fortsatte WWF att investera i 
regelbundna sponsorer. Engångsdonationer via webbplatsen gjordes under olika årstider, och skolorna 
organiserade dagsverken på traditionellt sätt. Sju direktinsamlingsbrev skickades under räkenskapsperioden. 
Norppa-lotteriet förblev en mycket populär form av stöd. 
 
Under räkenskapsperioden uppgick totalinkomsterna från företagssamarbete till 899 022 euro, vilket var en 
minskning jämfört med året innan. Under räkenskapsperioden fortsatte och förnyades flera partnerskap med 
bland annat skogsindustrin, detaljhandeln och finanssektorn för att understöda WWF:s skyddsarbete. Efter 
flera års uppehåll inleddes ett internationellt välgörenhetspartnerskap med ett finländskt företag. 
Företagssamarbetets juldonationskampanj var mer framgångsrik än väntat, men trots detta förblev 
donationer från företag lägre än väntade för hela räkenskapsperioden, särskilt på grund av effekterna av 
kriget i Ukraina. Miljösystemmodellen för kontoren WWF Green Offices långvariga utvecklingsprojekt 
slutfördes som planerat. Trots flera uppsägningar ökar antalet kontor som deltar i Green Office. Green Office 
verkar inom Oy Nooan Arkki Ab och dess intäkter är en del av Nooan Arkkis omsättning. 
 
Kommunikationsavdelningen producerade innehåll bland annat till sociala medier, WWF:s webbplats, 
WWF:s tidning och nyhetsbrev. Dessutom arbetade kommunikationsteamet aktivt med medierna bland 
annat genom att utarbeta pressmeddelanden och opinionsartiklar och sköta medierelationer. 
 
Under våren 2022, liksom tidigare år, deltog WWF i Taloustutkimuksen Suuri Hyväntekeväisyys-enkäten, 
som genomförs vartannat år. WWF var den tredje mest kända av de undersökta organisationerna, efter Röda 
korset och Unicef. WWF:s totalavälkändhet var 96 procent, på samma nivå som två år tidigare. WWF fick ett 
skolbetyg på 8,05 (8,14 år 2020) och rankades som nummer sex av alla studerade organisationer, 
tillsammans med Rädda Barnen och Röda Korset.  I sin egen jämförelsegrupp (FRK, Unicef, SLL, 
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Greenpeace, Amnesty, KUA och Plan) var WWF näst bäst. Bland WWF:s imagefaktorer tilldelades högsta 
betyg för tillförlitlighet, operativ expertis och synlighet för allmänheten. Verksamhetens inflytande var också 
på god nivå. Av imagefaktorerna fanns det största behovet för förbättring i lätthet att närma sig 
organisationen. 
 
Räkenskapsperiodens resultat uppgick till 82 294 euro. Antalet personer som genom sin verksamhet och 
ekonomiskt stödde WWF:s arbete ökade med mer än 4 procent.  
 
Under räkenskapsperioden fick WWF ett betydande testamente som användes för att grunda Kari Nissinens 
minnesfond. Med hjälp av minnesfondens resurser kommer WWF att arbeta för att skydda den biologiska 
mångfalden under de kommande räkenskapsperioderna. 
 
I slutet av 2021 deltog personalen i värdeworkshopar där de tillsammans diskuterade WWF:s reviderade 
värden och deras betydelse i det egna arbetet. Workshoparna genomfördes tillsammans med Great Place to 
Work-konsulter. På basen av seminarierna beslutade WWF att särskilt förverkliga mod och tillit och att öka 
gemenskapskänslan i arbetsgemenskapen.  
 
Efter två corona-år utförde WWF mätningar gällande yrkesmässigt välbefinnande och ledningens framgång 
med hjälp av Great Place to Work-enkäten. Resultatet, 90/100 poäng, är utmärkt. 
 
1. Skydd och skyddskommunikation 
 
Skydd 
  
Från och med februari väckte kriget i Ukraina diskussionen om många miljöfrågor, från den ökade inhemska 
virkesanvändningen till fossilfri och Rysslandsoberoende energiproduktion. WWF kommenterade 
miljökonsekvenserna av kriget i Ukraina, bland annat på sin webbplats, och generalsekreterare Liisa 
Rohweder gav intervjuer i frågan. 
 
De goda avsikterna med det finska regeringsprogrammet hotades av interna oenigheter inom regeringen. 
Särskilt lagstiftningsprojekten var klart långsamma, och till exempel var posterna i naturskyddslagen inte 
helt i linje med WWF:s mål.  
 
Försämringen av statens ekonomiska situation hotade också ansträngningarna att upprätthålla 
finansieringen av naturskyddet. Lyckligtvis fattades grundbeslutet om statens Helmi-återställningsprogram 
fram till 2030.  
 
Allt som allt har Världsnaturfonden på många sätt påverkat den finska regeringens och EU:s beslutsfattande. 
I Finland påverkade WWF, förutom naturskyddslagen, till exempel flera klimatrelaterade program och 
lagstiftningsprojekt. WWF Together4Forest fortsatte sitt arbete för att uppnå EU-lagstiftning om avskogning. 
  
Som en del av den finska delegationen deltog WWF i flera förberedande möten inför FN:s konvention om 
biologisk mångfald. WWF ingick i den officiella finska delegationen, vilket gjorde det möjligt att delta i 
förhandlingar och diskussioner. WWF Finlands deltagande gav således ett mervärde till hela WWF:s nätverk. 
Framstegen i förhandlingarna gick tyvärr långsamt och ambitionsnivån var inte tillräckligt hög. 
 
FN:s råd för mänskliga rättigheter bekräftade att en ren miljö är en mänsklig rättighet. WWF-nätverket har 
främjat detta på internationell nivå i flera år, tillsammans med andra organisationer. Finland publicerade en 
rapport om de mänskliga rättigheterna, till vilken WWF gjorde ett uttalande i samband med 
påverkansarbete. Den biologiska mångfalden och klimatet är teman i betänkandet. 
  
WWF lyckades med många projektansökningar. Utrikesministeriet har finansierat det nya 
WWF-programmet "Mångfald, hållbart klimat och rättvisa /”Resilience for People and Biodiversity”. Den 
totala finansieringen av programmet (inklusive självfinansiering) kommer att uppgå till 12 miljoner euro 
under de kommande fyra åren. Det stöd som WWF fick ökade avsevärt, med omkring 30%. Eftersom 
Världsnaturfonden inte fick allt det understöd som den begärde från utrikesministeriet, var det emellertid 
nödvändigt att utesluta de planerade åtgärderna i Kazaregionen i Kenya, Namibia och Zimbabwe, Myanmar 
och de regionala skogsprogrammen för Afrika och Mekong från programmet. 
 
Ett nytt initiativ var P4G: s bidrag på mer än 300 000 (USD) till ett projekt för att främja hållbar 
kaffeproduktion i Laos, Indonesien och Vietnam. Projekttypen och sponsorn är nya för WWF. 



4 (26) 

 

Dessutom lyckades WWF till stor del få även övrig projektfinansiering. De projekt som genomförts under 
året och de resultat som uppnåtts har lyfts fram som exempel i följande kapitel.  
  
Inlandsvatten   
Populationerna av ryggradsdjur internationellt i sötvatten har minskat alarmerande, sedan 1970. I Finland är 
till exempel alla vandringsfiskar utrotningshotade. Den främsta orsaken till deras svåra situation är de 
dammbyggen i floder som påbörjades för över ett sekel sedan. Inlandsvattenarter skyddas mest effektivt 
genom att deras livsmiljöer skyddas. 
  
De viktigaste åtgärderna för inlandsvatten under räkenskapsperioden var följande: 
Vauhtia vaellukseen -projektet återställde livsmiljöer i vattendrag, till exempel i Hauhiankoski, i 
Vaalimaanjoki. Dessutom slutfördes det femåriga K-kalapolut-samarbete med K-gruppen under hösten 2021. 
K-kalapolut-samarbetet omfattade frivilliga evenemang på flera orter och cirka 100 frivilliga deltog i 
evenemangen. Vid talkolägret Freshabit i Kolari hjälpte volontärer till att bygga 17 lekrutter för 
vandringsfiskar. 
 
Den första dammen i floden Hiitolanjoki revs från Kangaskoski, och en dammrivningsfest hölls till dess ära. 
Rivningen av dammen dokumenterades också, och materialet distribuerades via WWF:s 
kommunikationskanaler. Kaikille vapaa Kangaskoski-rivningsfesten hölls lördagen 20.11.2021, och WWF 
bjöd in kommunala beslutsfattare från Sysmä och Tuusniemi. Dokumentären Dambusters spelades in i 
Hiitolanjoki och Helsingfors i en veckas tid.  
 
WWF:s arbete för att skydda vattendrag har på många sätt blivit synligt. WWF:s Luontolive-fiskkamera 
installerades i Isojokifloden för att dokumentera leken av utrotningshotad havsöring. Första urpremiären av 
den tionde säsongen av de arktiska vattnen samlade en rekordpublik. 22.10.–11.12.2021 nådde programmen, 
inklusive repriser, totalt över 2,3 miljoner tittare. 
  
WWF genomförde flera projekt för att minska belastningen av näringsämnen och fasta partiklar i vattendrag. 
Till exempel främjade WWF vattenkontroll i norra Myransbäcken och Västankvarn och byggde våtmarker i 
Hangö och Ingå. Dessutom anordnade WWF den 29 oktober publiceringstillfället för den internationella 
vinnaren av Östersjöns miljövänligaste landsbrukare-tävlingen och publicerade Rankku-projektets nätsida. 
Finansieringen av VALUTA 2-projektet (2023–2024) bekräftades våren 2021. 
  
För att skydda vattendrag byggde WWF bland annat om Smedsdammen i Västankvarn, Ingå, så att den blev 
hinderfri. Åtgärderna genomfördes i samarbete med projekten VALUTA och Vauhtia Vaellukseen. En 
naturlig fiskväg som passerar Överby-dammen i Kyrkslätt öppnades också. I Brobackaängen byggdes ett 
tvåstegsdike. WWF:s återställande gav Hauhiankoski fick priset för bästa miljöhandling 2021.  
  
WWF var närvarande vid olika evenemang under året. Viktiga anföranden hölls bland annat: ”Programmet 
för förbättring av vattenskydd halvvägs – vad gjorde vi och hur fortsätter vi?” och ”Dam Removal 
vägtrumsseminarium ”Removing Road dams in Europe”. ”Elinvoimaa vapaista virroista” – seminariet hölls 
framgångsrikt. Tillsammans med jord- och skogsbruksministeriets NOUSU-program anordnade WWF ett 
seminarium för kommunala beslutsfattare i maj. 
  
WWF:s bidrag till finansieringen av rivandet av Kuusinkijoki Myllykoski-dammen tillkännagavs hösten 2021. 
Forsrenoveringen av Varkaus Ämmäkoski och utformningen av dammbrottet lades ut på anbud och projektet 
fortskrider enligt tidtabell. WWF främjade också avlägsnandet av vandringshindren i Virmasjoki och 
Längelmäjoki, och totalt ska fyra dammar rivas. 
  
Hav  
WWF Finland fokuserar på Östersjön, som är ett av de känsligaste havsområdena i världen. Östersjön är 
särskilt drabbad av övergödning, men överfiske och risken för oljeutsläpp är också allvarliga hot. WWF 
samarbetade med WWF:s internationella Östersjöprogram för att förbättra Östersjöns tillstånd.  
  
De viktigaste åtgärderna i samband med haven under räkenskapsperioden var följande: 
WWF deltog i det förberedande arbetet inför oljebekämpningsövningen Balex Delta och i själva övningen den 
23–25 augusti 2021. I övningen ingick kartläggning av förorenade stränder, städning av stränderna och 
etablering av en tillfällig vårdplats för oljeskadade fåglar. Övningen presenterade också behandlingen av 
oljeskadade djur för nyckelfunktionärer och HELCOM-observatörer. Under våren nådde WWF en 
överenskommelse med Finlands miljöinstitut om att finansiera WWF:s oljeutsläppsarbete. WWF var även 
ordförande i EUROWA2:s styrgrupp och genomförde projektet på ett synligt sätt i Finland. 
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 WWF deltog i att slutföra formuleringen av åtgärderna i Finlands havsförvaltningsåtgärdsprogram samt 
påverka åtgärderna i Baltic Sea Action Plan. WWF deltog också i HELCOM:s ministermöte och i 
förberedelserna inför WWF/CCB:s sidoevenemang.  
  
För att minska näringsbelastningen på Östersjön byggde WWF våtmarker i bland annat Karhujärvi, 
Långträsk, Södra Skallas och Mossan. Dessutom byggde WWF flerstegsdiken i Myransbäcken, Västankvarn 
och Karhujärvi. 
  
WWF transplanterade bandtång i augusti 2021. Framgången med planteringen bevisades under 
uppföljningsdykningar under våren 2022. 
  
Under räkenskapsperioden påverkade WWF också fiskekvoterna för Östersjön under 2022. Förbudet mot 
laxfiske i Östersjöns huvudavrinningsområde genomfördes delvis i enlighet med vetenskapliga utlåtanden. 
Fritidsfiske efter odlad lax och bevarande av bifångstlax är fortfarande tillåtet, men ett förbud mot riktat 
kommersiellt fiske är ett viktigt resultat som WWF har eftersträvat under mycket lång tid. I andra avseenden 
är kvoterna för 2022 i linje med vetenskapliga utlåtanden. Den nedläggning av ålfisket som föreslagits av 
ICES ägde inte rum vid EU:s råd för fiske under hösten 2021, men Finland beslöt under våren 2022 att tillåta 
ålfiske först i juli. WWF påverkade också fiskekvoterna för 2023, och Finlands position ligger väl i linje med 
vetenskapliga utlåtanden. Enighet uppnåddes inom EU:s fiskeavdelning i Finland (EU17) om anpassningen 
av kvoterna, vilket är ganska sällsynt. 
  
Fiskutmaningen Kalahaaste genomfördes tillsammans med Jord- och skogsbruksministeriets Kalkumous-
nätverk för att främja hållbart fiske och odling av inhemsk fisk i enlighet med Världsnaturfondens fiskguide. 
  
Skogar  
De finska skogarnas mångfald – och därmed många arters framtid – är hotad. Därför fortsatte WWF arbetet 
med att stärka skogsskyddet i Finland. Internationellt är avskogning fortfarande ett stort problem, och WWF 
Finland stödde WWF:s nätverk för skogsskydd genom att tillhandahålla expertis och finansiering. WWF 
ökade också dialogen mellan olika skogsaktörer. 
  
De viktigaste skogsåtgärderna under räkenskapsperioden var följande: 
En av de viktigaste prioriteringarna under räkenskapsperioden var avskogning, och det prioriterade projektet 
var framgångsrikt. I det välkoordinerat projektet lyckades man t.ex. koppla kommunikation och 
medelsinsamling till påverkansarbete för att uppnå en strikt avskogningslag. Den 15 december publicerade 
WWF en rapport ”Valinnoillamme on väliä – suomalaisen kulutuksen vaikutukset metsäkatoon”, baserad på 
Gaia Consultings analys. Rapporten gjorde det möjligt för WWF att kontakta finska nyckelföretag. Dessutom 
publicerade WWF ett palmolja-scorecard på hösten, som visade att företagen fortfarande har en lång väg att 
gå för att använda palmolja på ett hållbart sätt. I början av 2022 publicerade WWF en rapport om hur 
ansvarsfullt producerad sojan som används av finländska företag är. Rapporten ger också information om 
genomförandet av det finska sojaåtagandet. 
 
WWF Finlands partner WWF Nepal började arbeta på Terai Arc Landscape med Nepals regering för 20 år 
sedan. Ett mål har varit att återställa den ekologiska sammankopplingen av skyddsområden genom 
etablering av skogskorridorer. Skogskorridorerna förbinder också skyddade områden i Nepal och över 
gränsen till Indien. Även Finland har stött flera av dessa korridorer under årens lopp. Under den 
räkenskapsperiod som slutade gynnades över 164 000 hushåll av arbetet i WWF Nepal som helhet, varav 
64% tillhör ursprungsbefolkning, marginaliserade eller socialt missgynnade grupper. Mer än 70 000 
dagsverken skapades. Omkring 372 000 hektar livsmiljöer, vattendragsområden och skogar har skyddats 
eller förvaltats bättre. 
  
I redogörelsen ”Forest stock, product technologies, and market value chains in the Greater Virunga and 
Semliki-Albertine landscapes”, som finansierats av WWF Finland och genomförts av WWF Uganda, 
identifieras gott potential för investeringar på medellång sikt i värdekedjan för trä i utvalda 
landskapsområden. 
Det åttonde årliga mötet i forumet för aktörer inom timmerhandeln hölls i Arusha, Tanzania. Forumet stöder 
genomförandet av Zanzibaravtalet, det vill säga främjandet av den regionala lagliga handeln med timmer och 
utrotandet av den olagliga timmerhandeln. 
  
I Indonesien har WWF Finland under många år stött kartläggningen av områden med högt bevarandevärde 
och utvecklingen av gott data tillsammans med de s.k. district-myndigheterna. I dessa områden bor t.ex. 
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orangutanger. Arbetet har lett till att områdena har integrerats väl i distriktens markanvändningsplaner och 
att de därför också har integrerats i markanvändningsplanerna på provinsnivå. 
 
I slutet av räkenskapsperioden offentliggjorde Världsnaturfonden information om resultaten av det program 
som genomförts med stöd av utrikesministeriet under en period på fyra år. Under en period på fyra år har 2 
516 575 hektar skog bevarats eller nyttjats på ett hållbartsätt. 
  
WWF har också arbetat aktivt för att skydda Finlands skogar och främja en hållbar användning. Under 
Skogspåverkansveckan 20-26 september 2021 lyfte WWF fram Skogspåverkansguiden som publicerades ett 
år tidigare. WWF skickade aktivt ett budskap om skogar och hur man bidrar till deras skydd och deltog i flera 
evenemang.  
 
Dessutom höll WWF under räkenskapsperioden presentationer om skogar och deltog i seminarier och 
evenemang. WWF höll till exempel en presentation vid ett journalist- och intressentseminarium som 
anordnades av Forststyrelsen med titeln ”Onko metsissä liikaa uhanalaisia?”. WWF träffade premiärminister 
Sanna Marin den 3 februari 2022 tillsammans med SLL och Greenpeace. Marin tilldelades ett initiativ av sex 
miljöorganisationer (WWF, SLL, GP, BL, NoM, LL) för att fatta ett principbeslut om skydd av naturskogar. 
 
WWF fick full finansiering för Metsälähde-projektet från miljöministeriet. Projektet pågår till oktober 2024. 
Dessutom fortsätter WWF i FSC: s styrelse och var också aktiv i det verkställande utskottets arbete.  
 
Kulturarvsmiljöer  
Kulturmiljöer är viktiga livsmiljöer för utrotningshotade arter. Tyvärr är de i dåligt skick, eftersom alla typer 
av kulturmiljöer i Finland är utrotningshotade. WWF bidrog till mångfalden av arter och landskapsvärden i 
dessa miljöer. 
  
De viktigaste åtgärderna i samband med kulturmiljöer under räkenskapsperioden var 
följande: 
WWF genomförde framgångsrikt ”Suojelualueiden vieraslajit kartalle ja kuriin -projektet”. Projektet 
omfattade bekämpning av främmande arter i naturskyddsområden och i deras omedelbara närhet i 
nationalparken Noux och i naturreservatet Bredviken i Esbo, samt i Nybondas, Fårholmen, Borgnäs och 
Fastholm i Helsingfors. Trots begränsningarna i samband med coronaviruspandemin väckte det ettåriga 
pilotprojektet stort intresse. 
 
Trots coronavirussituationen organiserade WWF fyra talkoläger sommaren 2021 med totalt 75 volontärer. 
WWF:s talkoläger för sommaren 2022 publicerades den 17 februari 2022 och alla läger fylldes snabbt.   
 
WWF publicerade en omfattande och unik litteraturöversikt "Laumanvartijaeläinten käytön lisääminen 
Suomessa”. Exporten av flockvakter till fåruppfödningsanläggningar väckte stor uppmärksamhet hos 
allmänheten. 
 
Utvecklingen av projektet för främmande arter i Barentsregionen är osäker på grund av kriget i Ukraina, men 
projektansökan öppnades i juni 2022.    
 
Den första gården i Finland fick ett certifikat för sitt naturbeteskött. WWF har arbetat mot detta mål i cirka 
20 år. Naturbete – och mervärdet för producenter av kött från naturliga betesmarker – är det viktigaste 
sättet att främja förvaltning och upprätthållande av traditionella miljöer.  
 
Fjällnatur  
När klimatet värms, befinner sig djuren och växterna i de öppna fjällen i Lappland i den svagaste positionen 
bland de finländska livsmiljöerna. Tillståndet för fjällarterna är därför kritiskt: deras livsmiljö minskas 
eftersom de inte kan röra sig högre än fjällens toppar eller längre norrut än den arktiska kusten.  
  
De viktigaste åtgärderna för fjällnatur under räkenskapsperioden var följande: 
WWF fortsatte att stödja Forststyrelsens arbete med att installera utfodringsmaskiner för fjällrävar. 
Dessutom anordnade Världsnaturfonden WWF den 19–22 juli 2021 utbildning för inventerare av 
fjällrävsbon i Kilpisjärvi. Trots förväntningar hittades inte fjällrävshäckning på den finska sidan under 
sommaren 2021. Sommaren 2022 lyckades dock häckningen av fjällräven. 
 
WWF genomförde en observation av fjällgässens rastande i Limingaviken. De första fjällgässen sågs i 
området den 15 september 2021 och dagen efter publicerade WWF tillsammans med Finlands viltcentrum ett 
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pressmeddelande med rubriken "Extremt utrotningshotade fjällgäss rastar nu i Limingaviken - WWF och 
Finlands viltcentrum uppmanar till särskild försiktighet vid jakt på sjöfåglar. ” Jägarna var mycket 
konstruktiva och enligt observationer i terrängen har nattjakten i området minskat avsevärt. Efter en paus på 
50 år verkar området stabiliseras som höstens rastplats för fjällgåsen. 
 
I projektet Eurolargecarnivores LIFE anordnade WWF en andra workshop med Jord- och 
skogsbruksministeriet om gemensam nordisk järvskötsel i Enare den 8–9 december 2021. Med hjälp av prof. 
Alistair Bath, organiserades en hybridworkshop samtidigt i Finland, Norge och Sverige. I workshoppen 
deltog representanter för jord- och skogsbruksministeriet, LUKE, Forststyrelsen, Viltcentralen, 
Renbetesföreningen och järvbeteslag samt Sametinget. Efter den första järvseminariet har jord- och 
skogsbruksministeriet börjat utarbeta ett gemensamt nordiskt ramavtal om förvaltning av järvbestånd, som 
WWF hade föreslagit för ungefär tio år sedan. Evenemanget bidrog till att utveckla avtalet och till att 
förbättra dialogen i frågan. 
  
Hotet om utrotandet av arter har eliminerats och tillståndet för artpopulationer förbättras 
eller förblir oförändrat 
WWF skyddade sina prioriterade arter på olika sätt, både i Finland och internationellt. Det viktigaste är att 
skydda arternas livsmiljöer. Detta gäller arter som lever i inlandsvatten, Östersjön, skogar, kulturmiljöer och 
fjäll. 
 
WWF fortsatte sitt mångsidiga arbete för att skydda arter i Finland och stöda WWF-nätverkets arbete för att 
skydda arter. 
  
De viktigaste åtgärderna för inhemska arter under räkenskapsperioden var följande: 
Vikare  
WWF fortsatte sitt arbete för att förhindra att saimenvikare dör av fiskeredskap. Den första och enda 
saimenvikaren som man vet att har dött i ett fiskeredskap sommaren 2021, hittades den 2 juli 2021. Denna 
kut dog i Pihlajavesi i ett lagligt nät, förankrat i enlighet med förordning. 
 
I januari plogade WWF:s regionala arbetsgrupp för södra Saimen sammanlagt 16 hjälpdrivor för 
saimenvikarna. Dessutom plogade volontärer, som WWF:s kontor rekryterade, 13 hjälpdrivor den 21-
22.1.2022 i Luonter och Lietvesi. Samtidigt filmades videomaterial (t.ex. deklaration om frid för häckande 
saimenvikare). Åtminstone i Luonteriområdet ska plogandet av hjälpdrivor i framtiden ske på ansvar av 
lokala grupper, och målet är att detsamma skall ske även i Lietvesi. Situationen för snö och is i Saimen var 
gynnsam ända till slutet för saimenvikarens häckning. WWF utförde inventering av saimenvikarbon i södra 
Saimen. Resultaten av boräkningen offentliggjordes 6.6.2022. I fjol föddes 92 saimenvikare-kutar. 
 
Förutom Norppalive, som redan har blivit en tradition, genomförde WWF Skärgårdshavets säl-live 20.4.–
17.6.2022. Live-sändningen lyckades långt över förväntan och sågs mer än 600 000 gånger. Kameran och 
situationen för östersjövikarens södra bestånd fick mycket stor uppmärksamhet i medierna, med mer än 60 
artiklar. I kameran upptäcktes som mest 39 östersjövikare samtidigt, vilket är 15–20 procent av hela 
Skärgårdshavets bestånd. En stor del av individerna kunde också fotograferas för foto-ID-undersökning. 
  
Stora rovdjur 
WWF hade inflytande på jakten på stora rovdjur. Alla fyra undantagstillstånd för vargbeståndsförvaltning 
förbjöds i förvaltningsdomstolarna. Klagomålstiden är i praktiken flera månader, så vargarna skonades.  
 
Den 28 december 2021 beslutade jord- och skogsbruksministeriet, trots motstånd från WWF, att tillåta jakt 
på ytterligare åtta järvar. Under vintern har dock ”endast” tre järvar fångats med undantagslov av Finlands 
viltcentral. 
 
WWF publicerade resultaten av flockvakthundsenkäten och ordnade ett medie-evenemang i ämnet på 
Tiirinkoskis gård i Tavastehus den 8 mars 2022. 
 
De viktigaste åtgärderna för arter i andra länder under räkenskapsperioden var följande: 
 
Med finansiering från utrikesministeriet stödde WWF arbetet mot handeln med vilda djur och växter och 
skyddet av arter i målländerna.  
 
I Nepal har antalet av både noshörningar och tigrar ökat och tigern sågs för första gången i Nepal på över 3 
000 meters höjd. I Indonesien har en redogörelse genomförts om tjuvjakt och konflikter mellan djur och 
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människor i WWF:s projektområde. Det positiva resultatet var att tjuvjakten, fängslandet som husdjur och 
dödandet av orangutanger har minskat drastiskt, och inga fall har bevisligen hittats under de senaste två 
åren. 
  
Det fyraåriga programmet, som genomfördes med stöd av utrikesministeriet, avslutades 2021 med följande 
förbättringar av situationen för de prioriterade arterna i programmet:  

• Antalet orangutanger på Borneo i MSA-programområdet förblev detsamma (6 700), nya livsmiljöer 
kartlades och hittades. Tjuvjakt och smuggling har minskat i området.  

• Nepal lyckades fördubbla antalet tigrar från 2010 års nivå. 
• Antalet noshörningar i Nepal har stigit till 752. Ökning från startlinjen (645).  
• Den östafrikanska noshörningspopulationen är cirka 1 700 – en ökning med över 250 på fyra år. 
• Antalet elefanter i Östafrika är cirka 99 000 – en ökning med mer än 10 000 individer på fyra år.  

  
De negativa miljöeffekterna av produktion och konsumtion av naturresurser har halverats 
Överkonsumtionen är förankrad i den fossilbaserade ekonomin. Koldioxidutsläppen står för ungefär hälften 
av det ekologiska fotavtrycket från överkonsumtion. Produktionen av fossila bränslen accelererar 
klimatuppvärmningen. Livsmedelsproduktionens inverkan på det ekologiska fotavtrycket är också 
betydande, särskilt när det gäller markanvändning. På så sätt främjar WWF klimat- och livsmedelsmålen i 
WWF-nätverket.  
  
Klimatet  
Eftersom naturens utarmning och klimatförändringen starkt hänger ihop, måste dessa problem även lösas 
tillsammans. Klimatförändringen förvärrar naturens svåra situation och förstörelsen av naturen värmer upp 
klimatet.  
  
WWF har arbetat för att mildra klimatförändringen i Finland och på EU-nivå i samarbete med WWF:s 
Europakontor.  
  
De viktigaste klimatrelaterade åtgärderna under räkenskapsperioden var följande: 
WWF Finland bidrog till utformningen av WWF:s Brysselkontors (EPO) och den finska regeringens 
ställningstaganden om EU 55 -beredskapspaketet. De finska parlamentsledamöterna påverkades också. 
 
Det sexåriga KR-projekt som leds av WWF EPO avslutades i slutet av 2021. Projektet riktade sig till Europas 
största investerare och deras klimatarbete. WWF lyfte i Finland fram svaren från investerarnas 
klimatåtgärdsenkät som genomfördes i projektet. Finland utmärkte sig i studien när alla fem institutionella 
investerare svarade, och några av dem utgjorde fina exempel i rapporten ”Owning the Future – a Review of 
European Asset Owners’ Net Zero Targets”.  
  
WWF deltog aktivt i COP26-mötet i Glasgow och anordnade bland annat ett sidoevenemang där 
miljöminister Krista Mikkonen deltog. Dessutom har WWF profilerat sig väl i den nationella debatten om 
EU:s taxonomi, påverkat KAISU:s och MISU:s klimatplaner som utarbetats av regeringen samt reformen av 
klimatlagen. Ett viktigt steg i KAISU:s arbete var det gemensamma framträdandet av flera organisationer på 
regeringens klimatförhandlingar under hösten WWF Finland uppdaterade sin vindkraftspolitik i höst och 
sammanställde interna memorandum om bland annat EU:s koldioxidbegränsningsmekanism och 
klimataspekterna av vätegasekonomin. Under räkenskapsperioden avgav WWF ett betydande antal 
yttranden till parlamentsutskott och ministerier om olika klimat- och energiprojekt. 
 
WWF har framgångsrikt använt publiceringen av IPCC:s (Intergovernmental Panel on Climate Change) 
AR6WG1-rapport för påverkansarbete och har även producerat sin egen infografik över kärnbudskapen i 
AR6WG2-rapporten.  
 
WWF deltog i utarbetandet av nordiska riktlinjer för den frivilliga koldioxidmarknaden inom ramen för 
Nordic dialogue-projektet. WWF följde också initiativ för att ytterligare kommersialisera koldioxidbindning i 
finska ekonomiskogar och inledde en dialog med intressenter inom sektorn. 
 
WWF:s Seenolla-projekt bedömde företagens och produkternas påståenden om koldioxidneutralitet. WWF 
anordnade ett seminarium om koldioxidneutralitet den 14 juni och publicerade samtidigt en projektrapport.  
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WWF Finlands representant arbetade i expertarbetsgruppen för Science-Based Targets Initiative, som 
utarbetar en koldioxidsnål vägkarta för stålproduktion. Under räkenskapsperioden förbereddes WWF 
Finlands eget stålprojekt, som kommer att inledas under hösten 2022. 
 
WWF Finland finansierade WWF Madagaskar för att utveckla ett webbaserat utbildningspaket för WWF-
nätverket relaterat till anpassning till klimatförändringar i Afrika. Utbildningen hjälper WWF:s kontor och 
deras partner att öka förståelsen för hur klimatförändringen bör beaktas i skyddsarbetet för att bevara 
miljön. Denna kurs ”Climate adaptation e-learning” blev en del av WWF:s intranäts e-campus i april. 
Utbildning om klimatresiliens och anpassning anordnades för partnerna i Resilience-programmet. 
Utbildningen samordnades med experter från WWF:s klimat- och energipraxis och inkluderade deltagare 
från Indonesien, Nepal, Madagaskar, Uganda och Tanzania.  
 
Matarbete 
Ohållbar livsmedelsproduktion är en viktig orsak till naturens utarmning. Dessutom är 
livsmedelsproduktionen en enorm källa till växthusgaser i hela världen. Därför arbetade WWF för att minska 
miljöpåverkan från livsmedel. 
  
De viktigaste åtgärderna i samband med matarbete under räkenskapsperioden var följande: 
Eat4Changes första årsrapport skickades till kommissionen. Med hjälp av projektet nådde WWF över 8 
miljoner människor internationellt, varav nästan 3 miljoner var unga målgrupper. 
   
Kampanjen Eat4Change lanserades framgångsrikt i Portugal och Estland och lanserades också i Finland i 
slutet av december. Projektets kommunikation i olika länder har varit framgångsrik och har samlat en stor 
publik. Den första kampanjrundan i Finland var mycket framgångsrik. Kampanjen nådde över 875 000 
personer och hade totalt över 11 miljoner annonsvisningar. 
 
Inom ramen för Eat4Change anordnade Världsnaturfonden ett ungdomstoppmöte i Bryssel. Syftet med 
evenemanget var att bekanta sig med och påverka politiken på EU-nivå samt att informera ledamöterna om 
lagen om avskogning. Under evenemanget filmades en video av en demonstration, som användes på WWF:s 
kanaler. Eat4Changes internationella ungdomsteam var aktivt involverade i anordnandet av evenemanget: 
de anordnade en demonstration och producerade en ”Youth Voices”-dokumentär som sammanförde 
ungdomars åsikter om avskogningen i Europa och Sydamerika. Det finska WWF Ungdomsteamet deltog i 
toppmötet och träffade fyra finska EU-ledamöter. Efter mötet kommenterade Nils Torvalds att han 
förespråkar att ta hänsyn till även andra ekosystem i lagstiftningen snarare än bara skogar.  
 
I projektet Eat4Change beslutades att utvidga temat politiska effekter från avskogning till att omfatta 
lagstiftning om hållbara livsmedelssystem. Den första möjligheten att bidra till det nya temat är våren 2022, 
då EU kommer att inleda ett offentligt samråd om ett nytt initiativ där Världsnaturfonden kommer att 
uppmuntra ungdomar att delta. 
 
Eat4Changes andra årsredovisning färdigställdes. Under projektets första två år har projektpartnerna nått 
25,9 miljoner människor. Inom ramen för projektet fungerar åtta aktiva ungdomslag i olika länder. Under de 
första två åren har projektet involverat 307 unga aktivister som har organiserat 93 egna projekt relaterade till 
projektets mål. Under de första två åren har 510 organisationer deltagit i intressentdiskussioner. När det 
gäller politiskt inflytande har projektets numeriska mål till stor del redan uppnåtts genom det framgångsrika 
arbetet av Together4Forest, men det politiska inflytandet fortsätter.  På grund av coronan har det funnits 
utmaningar med personalförändringar hos ett fåtal partners, med att organisera face-to-face evenemang, och 
med i-eat4change-plattformen. Innehållsdesignen och samordningen av den interaktiva plattformen (i-
eat4change.com) saknas fortfarande på konsortienivå.  
  
Företaget IPA s.r.o. genomför en halvtidsutvärdering av projektet Eat4Change. Till exempel genomförde 
företagets konsulter en enkätundersökning av hela projektets anställda och intervjuade många av projektets 
anställda och målgrupper. Enligt resultaten är majoriteten av dem som arbetar med projektet mycket nöjda 
med WWF Finlands samordning och samarbete inom projektets olika arbetspaket, trots att 
utvecklingspunkter också identifierats.  
 
Utställningsplatsen på Nuori2022-evenemanget och talen var framgångsrika och WWF fick bra feedback. 
Målet var att kontakta enheter och personer som arbetar med ungdomar och uppmuntra dem att fungera 
som livsmedelspåverkare med ungdomar. Syftet var också att ge både information om miljöpåverkan av 
livsmedel och verktyg för att hantera ämnet med ungdomar. WWF och WWF Ungdomsteamet hade ett 
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talprogram på innergårdsscenen och i aulan samt en utställningsplats där WWF Ungdomsteams verksamhet, 
projektet Eat4Change och relaterat material presenterades.  
  
WWF uppdaterade Fiskguiden och samtidigt sin policy för MSC-certifikatet. 
  
Åtgärder under räkenskapsperioden per målgrupp  
  
I linje med den nya strategin kommer WWF att samarbeta ännu mer med berörda parter och inspirera 
människor att bli aktiva miljömedborgare.  
  
Vi inspirerar och engagerar 
  
Miljöutbildningsåtgärderna omfattade: 
 
Under räkenskapsperioden analyserade Världsnaturfonden hur den främjar ett aktivt miljömedborgarskap. 
Samtidigt kartlade WWF vilken typ av miljöaktivism den för närvarande erbjuder och hur den stöder den. 
  
WWF lyckades bedriva lobbyverksamhet för projektet Kestävä koulu och projektet fick cirka 4 miljoner euro i 
statsbudgeten för 2022, vilket kanaliseras genom Utbildningsstyrelsen till hållbar skolutbildning. 
  
Under hösten 2021 anordnades sex OPH-projektutbildningar, varav fyra Me aarteenvartijat-skolningar, två 
Oppilaat ympäristötoimijoina-skolningar och en Me ilmastosankarit-skolning.   
  
Baserat på feedbackundersökningen var WWF Ungdomsteamet mestadels nöjda med aktiviteterna och 
engagerade trots utmaningarna, särskilt coronaviruset. I samband med regeringens budgetförhandlingar 
offentliggjorde ungdomar ett uttalande där de efterlyste att jordbruket skulle ingå i utsläppsminskningarna. 
WWF Ungdomsteamets Kasvisruokareseptejä retkeilijöille -broschyren färdigställdes och publicerades på 
WWF:s webbplats och delades också ut på scoutlägret. 
  
Det gemensamma rapporteringsverktyg för hela WWF-nätverket infördes och användes för att rapportera 
resultaten av FY2021-utbildningen i augusti 2021. Verktyget hjälper WWF att utveckla sin verksamhet och 
dess utvärdering. 
  
Luonto lautasella-turnén avslutades officiellt i slutet av 2021. Under kalenderåret 2021 hölls 294 lektioner 
och de nådde cirka 4 000 studenter. Under hela turnén 2019–2021 hölls924 lektioner och ca 15 600 elever 
nåddes. Målet med hela turnén var att nå 35 000 elever, vilket inte uppnåddes på grund av coronan. 
 
OPH3-projektet, som finansierades av Utbildningsstyrelsen i Finland, avslutades i slutet av år 2021 och 
uppnådde följande mål: WWF utbildade 468 lärare (mål 420) och som en del av utbildningen genomfördes 
miljöfostran i mer än 100 skolor (mål 100). 
 
400 personer deltog i det virtuella evenemanget Ulos-ut-out 2021 under sommaren, och på basen av 
inspelningarna hölls det två veckor långa evenemanget OUT i november 2021 för nästan 400 deltagare, varav 
ett stort antal var nya deltagare. 
 
Den nya insamlingsprodukten ”WWF-Tempaus” för grundskolan färdigställdes och testades av tre skolor. 
Feedback från lärare, elever och föräldrar samlades in genom en onlineundersökning och kontaktlärare 
intervjuades. Det ansågs vara ett intressant koncept, pedagogiskt bra och lätt att genomföra med våra 
instruktioner, men vad gäller insamlingen gick det inte bra. 
 
Europeiska kommissionens rekommendation om hållbarhetsutbildning i medlemsstaterna har offentliggjorts 
och väntar på medlemsstaternas godkännande. Förra våren samordnade vårt kontor det gemensamma 
uttalandet från WWF-kontoren, till vilken medlemmarna i arbetsgruppen för hållbar skola i Finland också 
bidrog. Flera av våra förslag hamnade i slutdokumentet, t.ex. vårt krav på att göra ekologisk hållbarhet till en 
av prioriteringarna för utbildning och transformativt lärande. 
 
I november-december rekryterades och valdes ett nytt WWF Ungdomsteam. Det nya teamet började i 
januari. Teamet består av 36 ungdomar, varav 15 fortsätter från förra året. 
 



11 (26) 

 

WWF-spelet som gjordes för scouterna som en del av Ympäristöosaaja-märket, slutfördes. 74 scoutkårer har 
tilldelats utmärkelsen Kestävästi Partiossa. Scouterna utvecklar en lämplig version märket för länen. 
Scouterna beviljade bidrag till scoutkårer från Kestävästi Partiossa-fonden för att understöda scoutkårernas 
klimatåtgärder och för utvecklingen av hållbara sätt att fungera. 
 
WWF fick stöd från Utbildningsstyrelsen (över 175 000 euro) för projektet: Mot en miljövänlig 
inlärningsgemenskap (dvs. OPH4) för 2022–2023. I projektet ingår FEE Finland, Natur och Miljö, SYKLI, 
BMOL, Forststyrelsens naturtjänster, Helsingfors stads återvinningscentral miljöskola Polku, 
Utbildningstjänster vid Uleåborgs utbildningsavdelning och Miljöinformationscentralen Valonia (Åbo).  
 
WWF deltog framgångsrikt i evenemanget Nuori22 i Jyväskylä den 26–27 april. Närmare tusen aktörer inom 
ungdomsområdet kontaktades vid evenemanget. WWF Ungdomsteamet hade ett evenemang på scen och i 
auditoriet, samt ett utställningsställe.  
 
Volontärarbete 
WWF samarbetade med Forststyrelsen i projektet “Suojelualueiden vieraslajit kartalle ja kuriin” och ökade 
betydelsen av självständigt volontärarbete och utbildning på nätet. WWF organiserade traditionella 
talkoläger för återställandet av kulturmiljöer och vattendrag.  
  
Oljebekämpningstrupper 
WWF samordnade aktiviteter, där frivilliga instruktörer utbildade nya volontärer. WWF deltog också i 
oljebekämpningsövningen Balex Delta i augusti. 
  
Arternas arbetsgrupper  
WWF upprätthöll artarbetsgrupper, vars huvudsakliga resurser utgörs av frivilliga experter.  
  
Vi övertalade beslutsfattarna att ta hänsyn till naturen i politiken 
Syftet med WWF-nätverket är att se till att det politiska beslutsfattandet är förenligt med de internationella 
målen för biologisk mångfald och klimatfrågor och med rekommendationerna från de internationella Klimat- 
och Naturpanelerna.  
 
Våra viktigaste politiska åtgärder är: 
WWF främjade hållbar användning av finska skogar. Arbetet kombinerar aspekter som rör biologisk 
mångfald, klimat och minskad konsumtion. 
  
WWF bidrog till FN:s konferens om biologisk mångfald, särskilt Finlands ståndpunkt. WWF har också 
påverkat hur det nya ramverket för biologisk mångfald "New Deal for Nature and People" kommer att 
genomföras i Finland. 
  
På våren 2022 började WWF förbereda sig för nästa riksdagsval och deltog i Samlingspartiets och Centerns 
partimöten. Den första broschyren utarbetades för partimöten och valdebatter.   
  
WWF påverkade många viktiga lagstiftningsprojekt. Dessa juridiska projekt omfattade bl.a.: 
naturskyddslagen, markanvändnings- och bygglagen, klimatlagen, gruvdriftslagen, lagen om 
insamling/kompensering av utsläppsrätter och EU:s lagstiftning tillsammans med EPO (t.ex. förebyggande 
verksamhet, avskogningsprodukter, företagsansvar, reglering av finanssektorn). 
  
Vi främjade förändring tillsammans med företag  
Företagen dominerar en stor del av världsekonomin. De har inte bara möjlighet utan också ansvar för att 
säkerställa en hållbar konsumtion av våra naturresurser och de ekosystem som företagens egen verksamhet 
är beroende av.  
  
WWF främjade hållbarheten i användningen av finska skogar, till exempel inom skogsbrukets vattenskydd, 
genom att upprätta ett samarbetsavtal med Stora-Enso och Tornator. 
  
WWF genomförde åtgärder tillsammans med företag för att hejda den internationella avskogningen. Till 
exempel utarbetades tillsammans med S-gruppen ett gemensamt opinionsinlägg om behovet av en strikt 
avskogningslag också ur ett ansvarsfullt företags synvinkel.  
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I Seenolla-projektet deltog WWF i en samhällsdebatt om krav på koldioxidneutralitet och 
utsläppskompensation.   
  
I synnerhet bidrog WWF till det miljömässiga ansvaret för kassaflöden genom att fortsätta diskussionerna 
med de finska pensionsbolagen om finansiärers ansvar i klimatarbetet och genom att främja införandet av 
god praxis.  
  
Under våren inledde WWF tillsammans med konsultföretaget Bain & Company arbetet med att fastställa de 
100 största finländska företagens åtaganden och verksamhet i fråga om biologisk mångfald. Arbetet bygger 
på liknande arbete som utförts av WWF Danmark. WWF Sverige genomför en undersökning samtidigt som 
Finland. Undersökningen kommer att vara klar i slutet av 2022. 
 
Kommunikationsteamet gjorde omfattande innehåll bland annat till sociala medier, WWF:s hemsida, 
WWF:s tidning och nyhetsbrev. Dessutom arbetade kommunikationsteamet aktivt med medierna bland 
annat genom att utarbeta pressmeddelanden och opinionsartiklar och sköta medierelationer. WWF:s 
synlighet är god, även om förändringar i algoritmerna för sociala medier, liksom coronaviruspandemin och 
kriget i Ukraina, har påverkat både antalet människor som nås på sociala medier och antalet medieträffar. 
 
Räkenskapsperiodens prioritering var avskogning och kommunikation om det. Under räkenskapsperioden 
publicerade WWF mer än 20 artiklar om avskogning på sin egen webbplats och i WWF: s tidskrift. 
Kommunikationen, till exempel, gav tips som listade sätt för företag och medborgare att bekämpa 
avskogning. Tipsberättelsen riktad till medborgarna samlade in mer än 7 000 unika läsare. Kommunikation 
stödde också framgångsrikt skyddsfrämjande påverkansarbete. Kommunikationen bidrog till att 
sammanställa en rapport om avskogningsriskerna av den finska konsumtionen, och hjälpte till att skriva till 
Helsingin Sanomat Vieraskynä-spalten tillsammans med S-gruppen om EU-avskogningslagen. Enligt en 
undersökning som genomfördes i april har antalet personer som arbetar med att bekämpa avskogning ökat 
från 20 procent till 28 procent.  
 
WWF Luontolive har fortsatt att vara mycket populär. Under räkenskapsperioden har Luontolive setts mer 
än 3,3 miljoner gånger. Luontolives nya kameror fick också bra medietäckning och två gemensamma 
sändningar gjordes med Helsingin Sanomat, vilket gav Helsingin Sanomat en särskild rätt att sända i realtid 
samtidigt med oss. Kommunikationen genomförde också de första expertsändningarna i realtid för att 
fördjupa tittarnas upplevelse av Luontolive. 
 
Matkampanjen Eat4Change startade i slutet av december och pågick till mars. Målgruppen för kampanjen 
var något yngre, dvs. 15-35 år, och syftet var att främja övergången till en växtbaserad kost. Kampanjen 
nådde över 875 000 personer och totalt över 11 miljoner annonsvisningar. Annonserna vägledde besökarna 
till wwf.fi/ruoka-sidan. Från denna landningssida flyttade folk bland annat till recept, matkurs och till 
fiskguiden. Förutom annonsering samarbetade WWF med Sita Salminen och genomförde annonsering i 
matsalarna vid läroanstalter i Uleåborg, Tammerfors och Vasa. I januari-mars beställde WWF en 
användarundersökning om matkursen, som gav bra information för den fortsatta utvecklingen av kursen. 
 
Genom Earth Hour samlade WWF på löften för planeten. Sammanlagt mottogs mer än 3 000 löften. Det 
fanns i sin tur 233 registreringar från organisationer, vilket var 50 fler än under tidigare år. Bland annat 
Onnibus, Åbo kollektivtrafik och mer än 20 Citycon-köpcentrum, erbjöd Earth Hour gratis annonsutrymme. 
Tillsammans med miljöutbildningen arrangerade kommunikationen en temavecka för skolor, där många nya 
prenumeranter för nyhetsbrevet deltog. WWF Ungdomsteamets Earth Hour-team gjorde innehåll för Tiktok 
och Instagram. WWF Ungdomsteamets innehåll nådde ett stort antal personer. WWF Finlands Tiktok-konto 
användes också för det första innehåll och reklam, och kampanjvideon fick 420 000 visningar på Tiktok. 
Dessutom inkluderade Earth Hour ett brett spektrum av påverkare, bl.a. Kerttu Rissanen, Sita Salminen, 
Laura Friman, musikern F och bloggaren Marjut Ollila. Sammantaget hade år 2022  57 procent av 
finländarna lagt märke till Earth Hour och 45 procent av dessa deltog. Siffrorna visar en liten ökning jämfört 
med föregående år. 
 
WWF förberedde sig inför WWF:s 50-årsjubileum hösten 2022 och deltog intensivt i genomförandet av 
WWF:s 50-årsjubileum. Dessutom kommer Världsnaturfonden att sända ett budskap om ett brett spektrum 
av ämnen: Från klimatkonferensen i Glasgow, FN:s naturkonferens, det kinesiska året för tigern, som 
inleddes i februari, rivandet av Hiitolanjoki-dammarna, byggandet av våtmarker, utrotningshotade djurarter, 
olika former av frivilligarbete inom WWF, tillståndet av de finska skogarna och hotet om avverkning av 
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naturskogar, det WWF-ledda flockbevakningsprojektet, Årets naturbok, plogning av hjälpdrivor för 
saimenvikaren, utlysande av bofrid och boräkning, IPCC-rapporterna, EU:s taxonomi och många andra 
ämnen. 
 
Betydande rekryteringar gjordes under räkenskapsperioden och teamet rekryterade bland annat en 
kommunikationschef och en Östersjö- och insjö hav kommunikatör. Kommunikationsteamet utförde också 
mycket internt utvecklingsarbete under räkenskapsperioden. Bland annat slutfördes de uppsatta målen för 
varumärket och kanalerna, vilket kommer att styra innehållsproduktionen i framtiden, samt uppdateringar 
av arbetsbeskrivningar. Kommunikationerna gjorde också innehållskonceptualisering. Ett stort jobb var att 
gå igenom WWF:s gamla fotobank och flytta bilderna till WWF:s nätfotobank Hive. Totalt togs ca 100 000 
bilder från den gamla bildskivan, varav några tusen togs för vidare användning. För bilder som exporterades 
till Hive säkrades alla användningsrättigheter och saknade eller ofullständiga fotografkontrakt förnyades. 
 
I slutet av räkenskapsperioden hade WWF Finland cirka 145 000 följare på Facebook, på Instagram cirka  
67 500 följare, på Twitter ca 19 000 följare och på Linkedin ca 7 500 följare. På YouTube hade WWF Finland 
cirka 5 500 prenumeranter. Vid räkenskapsperiodens slut var upplagan av WWF-tidningen cirka 32 800. 
WWF Finlands nyhetsbrev hade cirka 69 500 prenumeranter. 
 
2. Ekonomi 
 
WWF Finlands ekonomi utvecklades under räkenskapsperioden och överskred det budgeterade resultatet. 
Bruttoinkomsterna uppgick till sammanlagt 15 965 570 euro. Bruttoinkomsten ökade med omkring 40 
procent. Framför allt ökade ett stort testamente intäkterna för privat insamling, och intäkterna från den 
offentliga förvaltningen och stiftelserna för olika projekt ökade.  
 
Inom verksamheten satsade man på skyddsarbete för bland annat vattendrag, skogar och finländska arter. I 
WWF-nätverket hade WWF Finland ett betydande ansvar för livsmedelsarbete i E4C-projektet. 
 
Räkenskapsperiodens överskott var 82 294 euro efter överföringar till självfinansierade fonder. Överskottet 
överfördes till balansräkningen. I slutet av räkenskapsperioden uppgick fondens eget kapital i 
balansräkningen till 14 238 181 euro. 
 
Fondens nyckeltal 

 FY2022 FY2021 FY2020 

Bruttoinkomster 15 965 570 € 11 352 402 € 10 257 209 € 

Räkenskapsperiodens överskott 82 294 € 405 235 € 688 190 € 

Eget kapital i balansräkningen 14 238 181 € 10 847 101 € 10 342 313 € 

 
Koncernens resultat uppgick till 16 427 321 euro och räkenskapsperiodens överskott var 17 480 euro. 
Koncernens eget kapital i balansräkningen uppgick till 15 389 801 euro vid utgången av räkenskapsperioden. 
Stiftelsens till 100 procent ägda dotterbolag, Oy Nooan Arkki Ab, har sammanförts med 
koncernredovisningen. Resultatet av Nooan Arkki var 235 187 euro. Närstående transaktioner med Oy 
Nooan Arkki Ab redovisas i noterna till bokslutet. 
 
Koncernens nyckeltal 

 FY2022 FY2021 FY2020 

Bruttoinkomster 16 427 321 € 11 855 169 € 10 814 530 € 

Räkenskapsperiodens överskott 17 480 € 286 661 € 720 335 € 

Eget kapital i balansräkningen 15 389 801 € 12 063 534 € 11 677 320 € 

Nooan Arkkis omsättning 763 303 € 803 783 € 757 258 € 

Nooan Arkkis resultat 235 187 € 181 427 € 232 146 € 

 
Enligt internationella WWF:s riktlinjer bör skyddskostnaderna vara minst 70 %, insamlingskostnaderna bör 
inte överstiga 20 % och de administrativa kostnaderna bör inte överstiga 10 % av de totala kostnaderna. 
WWF Finland tillämpar denna princip, eftersom skyddskostnaderna uppgick till cirka 76 %, 
insamlingskostnaderna till cirka 18 % och de administrativa kostnaderna till cirka 6 %. WWF Finland 
rapporterar procentfördelningen av kostnaderna utan andelen av den självfinansierade fonden, för att 
siffrorna ska vara jämförbara när räkenskapsperiodens resultat rapporteras till internationella WWF. 
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Fondens kostnaders andel av de totala kostnaderna (utan fonden med egen täckning) 
 FY2022 FY2021 FY2020 

Skyddskostnader 76 % 74 % 79 % 

Medelanskaffningskostnader 18 % 20 % 14 % 

Förvaltningskostnader 6 % 6 % 7 % 

 
3. Intäkter av medelanskaffningen 
 
WWF Finlands medelanskaffning består av privat medelanskaffning, företagssamarbete samt finansiering 
som ansöks hos stiftelser och WWF-nätverket. Medelanskaffningsintäkterna uppgick till 11,9 miljoner euro.  
  
Den viktigaste inkomstkällan inom privat medelanskaffning var regelbundet understöd av faddrarna 
(månatligen eller årligen). Andra viktiga inkomstkällor var Norppa-lotteriet, direktinsamlingsbrev, 
stordonationer, testamentsgåvor och skolornas dagsverksinsamling. I slutet av räkenskapsperioden fanns det 
cirka 35 000 finländare som regelbundet stödde WWF Finland som faddrar. Under räkenskapsperioden 
stödde över 56 000 finländare WWF Finlands arbete ekonomiskt.  
  
Intäkterna från privata insamlingar fortsatte att öka, även om coronaviruspandemin och kriget i Ukraina 
ledde till ökade donationer till humanitärt arbete.  Under räkenskapsperioden donerade privatpersoner 10,2 
miljoner euro till WWF Finland, dvs. cirka 65 procent av WWF:s totala intäkter. De regelbundna månatliga 
och årsfaddrarnas bidrag på 5 miljoner euro utgör ryggraden i den privata finansieringen och utgör cirka 50 
% av intäkterna från den privata finansieringen. Det mest populära faddermålet var WWF:s allmänfadder, 
klimat- och saimenvikarefadder. Under räkenskapsperioden gjordes klart fler testamentsdonationer än 
under föregående budgetår, totalt 3,7 miljoner euro.  
  
Under räkenskapsperioden lades ytterligare tonvikt på att hålla fast vid regelbundna faddrar genom att öka 
fadder-specifik fadderkommunikation samt regelbunden och varierande telemarknadsföring. 
Engångsdonationer gjorda via webbplatser erhölls genom vanlig onlineannonsering, med särskild tonvikt på 
erbjudanden av olika immateriella gåvor under julsäsongen. De minskade dock jämfört med föregående 
räkenskapsperioder. Direktinsamlingsbrev skickades sju gånger under räkenskapsperioden och deras 
effektivitet förblev god med mer exakta urval av målgrupper och aktuella ämnesval. På grund av 
coronaviruspandemin fortsatte dagsverksarbetet i skolorna att generera betydligt mindre intäkter än under 
de högsta redovisningsperioderna. Saimenvikarlotteriet fortsatte att vara en mycket populär form av stöd och 
nådde nästan ett toppresultat under räkenskapsperioden. Under räkenskapsperioden fick vi en 
testamentdonation på 3,5 miljoner euro och över 200 000 euro i andra testamentdonationer. 
 
Enligt Taloustutkimus Suuri Hyväntekeväisyys-undersökningen rankades Världsnaturfonden på fjärde plats 
när det gäller antalet sponsorer (12 månader). Bland sponsorerna fanns Rosa Bandet, Röda Korset och 
Näsans Dag. När de tillfrågade fick frågan om vilken organisation de kunde understöda under de kommande 
12 månaderna, var WWF på delad tredje plats. I den under år 2022 genomförda undersökning analyserades 
för första gången organisations/insamlingsstämmningen, som bland annat beaktade aktörens rykte, 
medlemskap i insamlingens stödgrupp, föremål för stödet och stödets kontinuitet.  De bästa övergripande 
resultaten i denna analys var Rosa Bandet och Röda Korset, följt av WWF, Näsans Dag och Våra 
Krigsveteraner. 
 
Företagssamarbetets viktigaste mål är att understöda genomförandet av WWF:s skyddsstrategi genom 
medelanskaffning, samt innehållsmässiga och kommunikativa metoder. Det stöd som företag ger i och med 
företagssamarbetet riktas till genomförandet av WWF:s skyddsarbete och verksamhet som stöder det. 
Företagssamarbetet indelas i skyddsstrategiskt samarbete, licens- och royaltysamarbete, kommunikativt 
samarbete samt donationer.  Intäkterna från företagssamarbetet uppgick till 899 022 euro. I slutet av 
räkenskapsperioden var andelen av företagssamarbetet cirka 6 procent av intäkterna. Samarbetet med 
företag är en långsiktig verksamhet. I enlighet med WWF Finlands nya strategi främjades inflytandet på 
företag och företagsbeslutsfattare.  
  
Under räkenskapsperioden har åtgärder för företagsinflytande utvecklats i samarbete med 
skyddsorganisationen. Konkreta åtgärder i detta avseende innebar att en ny form av samarbete inleddes för 
att återställa småvatten med två skogsindustriföretag. Efter flera års uppehåll inleddes ett internationellt 
välgörenhetspartnerskap med ett finländskt företag. 
 



15 (26) 

 

Företagens juldonationskampanj var mer framgångsrik än väntat. Trots detta fortsatte coronaviruspandemin 
att påverka företagsdonationer och upprättandet av nya partnerskap, men inledningen av kriget i Ukraina 
inverkade särskilt starkt från och med februari 2022. Eftersom företagsdonationer var exceptionellt höga för 
att hjälpa offren för krisen, beslöt man att ställa in den kampanj för företagsdonation som var planerad till 
våren 2022. Istället gjordes insatser för att förbereda marknadsföringen och donationer inför nästa 
räkenskapsperiod.  
 
Miljösystemmodellen för kontoren WWF Green Offices långvariga utvecklingsprojekt slutfördes som 
planerat. Trots flera uppsägningar ökar antalet kontor som deltar i Green Office. Green Office verkar inom 
Oy Nooan Arkki Ab och dess intäkter är en del av Nooan Arkkis omsättning.      
 
Bidragen från stiftelserna och WWF-nätverket uppgick till 820 220 euro eller cirka 5 % av de totala 
intäkterna. Vi fick ny typs finansiärer från hemlandet och utomlands.  
 
Nyckeltal för medelanskaffningen, intäkter 

 FY2022 FY2021 FY2020 

Privat medelanskaffning 10 177 913 € 6 262 228 € 6 100 643 € 

    

Strategiska partnership 177 156 € 210 811 € 205 459 € 

Royaltyintäkter och användning 
av varumärke 

533 240 € 596 620 € 448 850 € 

Företagsdonation 188 625 € 211 413 € 162 155 € 

Företagssamarbete sammanlagt 899 022 € 1 018 844 € 816 465 € 

    

Stiftelser och WWF-nätverket 820 220 € 483 781 € 456 730 € 

    

Medelanskaffning totalt 11 897 155 € 7 764 853 € 7 373 838 € 

 
Medelanskaffningens andel av de totala inkomsterna (utan fonden med egen täckning) 

 FY2022 FY2021 FY2020 

Privat medelanskaffning 65 % 56 % 60 % 

Företagssamarbete 6 % 9 % 8 % 

Stiftelser och WWF-nätverket 5 % 4 % 4 % 

 
4. Intäkter av den ordinarie verksamheten 
 
Understöd för den ordinarie verksamheten fås från den offentliga förvaltningen, bland annat 
utrikesministeriet, miljöministeriet, EU och Forststyrelsen. Under räkenskapsperioden pågick många projekt 
med projektfinansiering, varav det största var EU:s Eat4Change och UDs programstöd, där den gamla 
projektperioden avslutades 2021. Utrikesdepartementet godkände det nya programmet och finansieringen av 
det internationella programmet ökade markant från och med januari 2022 för en period av fyra år. 
Ansökningar om finansiering utarbetades för EU och kommer att gå framåt under hösten.  
 
Utrikesministeriet stödjer WWF Finlands miljöskydds- och utvecklingssamarbetsprojekt.  Under den gångna 
räkenskapsperioden uppgick stödet av den offentliga förvaltningen till nästan 3,4 miljoner euro, dvs. cirka 21 
% av de totala inkomsterna. Utrikesministeriets andel av de offentliga förvaltningsintäkterna var  
2 196 768 euro, EU:s andel 634 383 euro och de övriga 561 140 euro. 
 
Intäkterna av den ordinarie verksamheten och inkomsternas andel av fondens totala inkomster (utan fonden 
med egen täckning) 

 FY2022 FY2021 FY2020 
Utrikesministeriet 2 196 768 € 1 939 438 € 1 984 174 € 
EU 634 383 € 757 694 € 213 960 € 
Övriga 561 140 € 394 335 € 371 775 € 
Ordinarie verksamhet totalt 3 392 292 € 3 091 467 € 2 569 909 € 
Andelen av inkomsterna från 
den offentliga förvaltningen 

21 % 27 % 25 % 
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5. Personal 
 
I slutet av räkenskapsperioden hade WWF Finland 53 fast anställda och en generalsekreterare (FY2021 49; 
FY2020 48).  
 
 Under räkenskapsperioden avgick tre fast anställda och tre visstidsanställda anställdes. Dessutom anställdes 
fyra nyanställda i fast anställning under räkenskapsperioden. 
 
Dessutom arbetade visstidsanställda, projektarbetare och praktikanter på kontoret. Den fasta personalens 
genomsnittsålder var 43 år.  
 
Varje anställd undertecknade dokumentet om antikorruptionspolicy. 
 
Efter två coronaår mätte vi arbetshälsan och ledningens framgång med Great Place to Work-
undersökningen. Trots coronaviruspandemin och fortsatt distansarbete fick vi 90/100 poäng. 
 
6. Förvaltning  
 
Riksdagsledamot Eva Biaudet var förvaltningsrådets ordförande. Vice ordförande var senior partner Jan 
Ollila och kansler Kaarle Hämeri. Minister Pertti Salolainen var hedersordförande. Vid slutet av 
räkenskapsperioden hade förvaltningsrådet 24 ledamöter utöver ordföranden och två vice ordföranden, och 
höll sina ordinarie höst- och vårmöten. 
 
Förvaltningsrådets ledamöter i slutet av räkenskapsperiod var riksdagsledamot Anders Adlercreutz, jur. dr 
Heidi Andersson, jur. kand. Mona Björklund, hållbarhetschef Nina Elomaa, professor Mikael Fogelholm, 
programdirektör Jenni Haukio, professor Janne Hukkinen, verkställande direktör Pia Kalsta, student Salla-
Mari Kivijärvi, forskningsprofessor Timo Koivurova, riksdagsledamot Hanna Kosonen, forskare Mervi 
Kunnasranta, docent Timo Kuuluvainen, professor Toni Laaksonen, kanslichef Anita Lehikoinen, professor 
Tapio Määttä, verkställande direktör Petri Niemisvirta, ekonomie magister Matti Rihko, Brand 
kommunikations- och marknadsdirektör Ulrika Romantschuk, direktör Anne-Maria Salonius, verkställande 
direktör Margus Schults, vice borgmästare Anni Sinnemäki, riksdagsledamot Saara-Sofia Sirén, 
forskningsdirektör Liisa Tyrväinen och rektor Mari Walls. 
 
Den sju man starka styrelsen, som leddes av sin ordförande professor Jari Niemelä, sammanträdde åtta 
gånger. Ordinarie ledamöter i slutet av räkenskapsperioden var professor emeritus Tari Haahtela, professor 
Eva Heiskanen, MTT Lea Kauppi, professor Toni Laaksonen, faktor Ismo Marttinen och ekonomie magister 
Pirjo Nurmilaukas.  
 
Generalsekreterare var Liisa Rohweder. WWF Finlands beskyddare var republikens president Sauli Niinistö. 
PricewaterhouseCoopers Oy har fungerat som revisionssammanslutning. 
 
Närståendetransaktioner 
WWF Finlands insiderkrets omfattar medlemmar av stiftelsens styrelse och förvaltningsråd samt 
generalsekreteraren (VD) och revisorn och deras familjemedlemmar. Inga mötesarvoden betalades till 
medlemmarna i WWF Finlands styrelse och förvaltningsråd. Fonden har inte beviljat lån, säkerheter eller 
ansvarsförbindelser å de närståendes vägnar. Till generalsekreteraren har betalats en avtalsenlig månadslön 
inklusive telefonförmån. Dessutom har kilometerersättningar för resor som orsakas av arbetsuppgifterna 
betalats ut i enlighet med Skatteförvaltningens ersättningsgrunder. Revisionsbolaget var 
PricewaterhouseCoopers Oy och revisorernas arvoden har betalats enligt faktura. 
 
Oy Nooan Arkki Ab är ett dotterbolag som fonden äger till 100 procent. Inköp under räkenskapsperioden 
redovisas i bokslutets bilagor. Inga arvoden betalades till medlemmarna i Nooan Arkkis styrelse och den har 
inte beviljat lån, säkerheter eller ansvarsförbindelser.  
 
7. Utsikter för den kommande räkenskapsperioden  
 
De ekonomiska utsikterna för den begynnande räkenskapsperioden är mer osäkra än förra räkenskapsåret på 
grund av både kriget i Ukraina, och den eventuella fortsättningen av coronapandemin. Förberedelser har 
dock gjorts för den eventuellt fortfarande utmanande ekonomiska situationen genom att bland annat 
investera i synligheten och kampanjen för WWF Finlands 50-årsjubileum. Förutom privat och 
företagsfinansiering, investerar vi också i projektfinansiering.  
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Under det senaste räkenskapsperioden fick WWF Finland ett betydande testamente på vars grund Kari 
Nissinens minnesfond bildades. Med hjälp av minnesfonden kommer arbetet med den biologiska 
mångfalden att genomföras under de kommande räkenskapsperioden.  
  
WWF Finlands starka reservfond fungerar som nödhjälp i eventuella ekonomiska problemsituationer.  
 
Ordföranden för WWF:s styrelse utbyttes i början av räkenskapsperioden, efter att den mångårige 
ordföranden Jari Niemelä gick bort i juli. MTT Lea Kauppi valdes till ny ordförande. 
 
Personalen är WWF:s viktigaste tillgång, och därför ägnas särskild uppmärksamhet åt personalens 
välbefinnande och gott ledarskap. En arbetsmiljöundersökning genomförs kvartalsvis för personalen, och 
bristerna åtgärdas omedelbart. Dessutom används feedbacken från Great Place to Work-undersökningen för 
att stödja ledningen. 
 
Byråns gemensamma prioriteringar för nästa räkenskapsperiod är WWF:s 50 års kampanjarbete och 
synlighet, samt att påverkan i parlamentsvalen  
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RESULTATRÄKNING

Noter 1.7.2021-30.6.2022 1.7.2020-30.6.2021 1.7.2021-30.6.2022 1.7.2020-30.6.2021
Ordinarie verksamhet

Mål i Finland
Intäkter
  Intäkter från hemlandet 2.2 1 147 230,29 1 127 005,72 1 147 230,29 1 127 005,72
  Oy Nooan Arkki Ab rörelselintäkter 761 743,34 802 749,10 - -

1 908 973,63 1 929 754,82 1 147 230,29 1 127 005,72

Kostnader
  Personalkostnader 3.2 -3 651 366,57 -3 482 716,31 -3 651 366,57 -3 482 716,31
  Avskrivningar 2.7 -31 705,70 -102 729,86 -31 605,50 -102 596,26
  Övriga kostnader -3 036 482,49 -2 285 122,16 -2 717 951,95 -1 865 314,29
  Material och tjänster 2.8 -71 776,36 -99 582,01 - -
  Övriga rörelsekostnader -44 031,19 -23 589,22 - -
  Inkomstskatter -58 852,38 -45 322,11 - -

-6 894 214,69 -6 039 061,67 -6 400 924,02 -5 450 626,86

Mål utomlands
Intäkter
  Intäkter från mål utomlands 2.2 2 245 061,27 1 898 221,35 2 245 061,27 1 898 221,35

2 245 061,27 1 898 221,35 2 245 061,27 1 898 221,35

Kostnader
  Personalkostnader 3.2 -450 269,56 -391 489,85 -450 269,56 -391 489,85
  Övriga kostnader -3 262 910,85 -2 848 143,11 -3 262 910,85 -2 848 143,11

-3 713 180,41 -3 239 632,96 -3 713 180,41 -3 239 632,96

Underskott från den ordinarie verksamhet -6 453 360,20 -5 450 718,46 -6 721 812,87 -5 665 032,75

Tillförda medel
Intäkter 2.6

  Mål i Finland 7 674 514,36 3 626 813,82 7 674 514,36 3 626 813,82
  Mål utomlands 930 517,79 823 503,30 930 517,79 823 503,30
  Allmänna donationer 3 292 122,66 3 314 536,07 3 292 122,66 3 314 536,07

11 897 154,81 7 764 853,19 11 897 154,81 7 764 853,19

Kostnader
  Personalkostnader 3.2 -482 280,92 -418 974,29 -482 280,92 -418 974,29
  Övriga kostnader -1 712 670,58 -1 768 298,51 -1 679 397,08 -1 735 393,11

-2 194 951,50 -2 187 272,80 -2 161 678,00 -2 154 367,40

Överskott/Underskott 3 248 843,11 126 861,93 3 013 663,94 -54 546,96

Investerings- och finansieringsverksamhet
Intäkter 2.9 376 130,97 196 099,32 676 123,58 496 081,37
Kostnader 2.9 -298 706,91 -2 987,35 -298 706,91 -2 987,35

77 424,06 193 111,97 377 416,67 493 094,02

Överskott/Underskott 3 326 267,17 319 973,90 3 391 080,61 438 547,06

Allmänna understöd 0,00 66 240,18 0,00 66 240,18

Räkenskapsperiodens resultat 3 326 267,17 386 214,08 3 391 080,61 504 787,24

Förandringar i fonder med egen täckning Liite s. 24-25 -3 308 786,93 -99 552,63 -3 308 786,93 -99 552,63

Räkenskapsperiodens överskott/underskott 17 480,24 286 661,45 82 293,68 405 234,61

Koncernen
€

Stiftelse
€
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BALANSRÄKNING

Noter 30.6.2022 30.6.2021 30.6.2022 30.6.2021

AKTIVA

BESTÅENDE PASSIVA
Materiella tillgångar
  Mark- och vattenområden 98 748,17 98 748,17 98 748,17 98 748,17
  Maskiner och inventarier 5.1 52 516,93 83 532,63 52 216,33 83 131,83

151 265,10 182 280,80 150 964,50 181 880,00

Placeringar
  Andelar i företag inom samma koncern 5.2 0,00 0,00 2 522,82 2 522,82
  Övriga aktier och andelar 5.3 6 432 200,10 5 445 874,32 6 432 200,10 5 445 874,32
  Övriga fordringar 5.3 1 985 000,00 1 987 828,50 1 985 000,00 1 987 828,50

8 417 200,10 7 433 702,82 8 419 722,92 7 436 225,64

Fonder med egen täckning
  Mark- och vattenområden 5.5 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00
  Övriga aktier och andelar 5.5 5 158 865,16 2 383 588,26 5 158 865,16 2 383 588,26
  Resultatregleringar och förskottsbetalningar 5.5 216 426,27 0,00 216 426,27 0,00
  Kassa och bank 5.5 6 300,58 5 574,31 6 300,58 5 574,31

5 981 592,01 2 389 162,57 5 981 592,01 2 389 162,57

RÖRLIGA AKTIVA
Omsättningstillgångar
Färdiga produkter / varor 5.6 11 660,60 9 802,97 - -

Fordringar
  Kundfordringar 191 609,86 159 765,68 127 965,50 116 714,12
  Fordringar hos företag inom samma koncern 5.7 0,00 0,00 353 363,24 453 747,55
  Övriga fordringar 1 423 068,85 1 049 577,28 1 423 068,85 1 049 577,28
  Resultatregleringar 5.8 1 351 308,24 1 162 213,86 1 344 023,39 1 146 855,43

2 965 986,95 2 371 556,82 3 248 420,98 2 766 894,38

Finansiella värdepapper
  Övriga aktier och andelar 5.3 2 604 559,70 2 521 993,92 2 604 559,70 2 521 993,92

Kassa och bank 2 921 646,00 3 449 415,94 1 384 738,64 1 788 536,97

AKTIVA 23 053 910,46 18 357 915,84 21 789 998,75 17 084 693,48

PASSIVA

EGET KAPITAL
Grundkapital 6.1 5 045,64 5 045,64 5 045,64 5 045,64

Bundna fonder
  Fonder med egen täckning
  Kapital 30.6. 5.5 5 697 949,50 2 389 162,57 5 697 949,50 2 389 162,57

Fria fonder
  Fond för 1001 6.1 173 565,23 173 565,23 173 565,23 173 565,23
Överskott från tidigare räkenskapsperioder 6.1 9 495 760,36 9 209 098,91 8 279 327,28 7 874 092,67
Räkenskapsperiodens överskott 6.1 17 480,24 286 661,45 82 293,68 405 234,61
Eget kapital totalt 15 389 800,97 12 063 533,80 14 238 181,33 10 847 100,72

FRÄMMANDE KAPITAL
Fonder med egen täckning
Kortfristigt
  Levarantörskulder 5.5 40 642,51 0,00 40 642,51 0,00

Långfristigt
  Resultatregleringar 1 000 000,00 655 000,00 1 000 000,00 655 000,00

Kortfristigt
  Erhållna förskott 6.3 959 118,70 631 958,84 959 118,70 631 958,84
  Levarantörskulder 341 360,25 383 415,99 335 814,36 371 988,18
  Övriga skulder 6.4 1 642 487,85 1 255 113,03 1 593 560,61 1 214 710,93
  Resultatregleringar 6.5 3 680 500,18 3 368 894,18 3 622 681,24 3 363 934,81
Främmande kapital totalt 6 623 466,98 5 639 382,04 6 511 174,91 5 582 592,76

Främmande kapital totalt 7 664 109,49 6 294 382,04 7 551 817,42 6 237 592,76

PASSIVA 23 053 910,46 18 357 915,84 21 789 998,75 17 084 693,48

Koncernen
€ €

Stiftelse
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Världsnaturfonden, Finlandsstiftelse

Noter till koncernbokslutet

I koncernbokslutet har konsoliderats dotterbolaget Oy Nooan Arkki Ab, som fonden äger till 100 procent.
Nooan Arkkis verksamhetsområde är bland annat administration, utveckling och försäljning av Green Office-miljösystemet till kontor samt
produktförsäljning och konsultverksamhet. Interna affärstransaktioner samt ömsesidiga fordringar och skulder har eliminerats.

1. Noter angående tillämpade bokslutsprinciper

1.1 Värderings- och periodiseringsprinciper

Anläggnings- och omsättningstillgångar
Anläggningstillgångarna upptas i balansräkningen till anskaffningsutgift minskat med planenliga avskrivningar.
Tillgångar med en sannolik livslängd under tre år har upptagits i sin helhet som kostnader under räkenskapsperioden då de anskaffades. 
Omsättningstillgångarna har värderats enligt anskaffningsutgiften eller återanskaffningspris som är lägre än detta eller till sannolikt försäljningspris. 
Placeringstillgångarna har värderats enligt anskaffningsutgiften eller enligt marknadsvärdet på bokslutsdagen som är lägre än detta.

Understöd
Det verksamhetsunderstöd som beviljats av miljöministeriet upptas i resultaträkningen under ”Allmänna understöd”.

Av det understöd som utrikesministeriet beviljat för utvecklingssamarbetsprojekt inkomstförs en andel som motsvarar de realiserade kostanderna.
Understödet redovisas som intäkter från utländska objekt i den ordinarie verksamheten. Oanvänt understöd redovisas via erhållna förskott.

Även i övriga projekt intäktsförs projektintäkterna så att de motsvarar de realiserade projektkostnaderna. Oanvänt understöd redovisas via resultatregleringar.

I maj 2020 inleddes det fyraåriga, EU-finansierade projektet Eat4Change. WWF Finland är ansvarig koordinator för projektet. Kostnadsbudgeten för hela projektet uppgår
till 11,3 miljoner euro, varav EU:s finansieringsandel är 90 procent. WWF Finlands andel av de totala kostnaderna är 2,8 miljoner euro. Finlands andel intäktsförs mot
kostnader som realiserats under fyra år.  Liksom genomgångsposten bokförs partnernas finansieringsandel via balansräkningen. Projektets förhandsfinansiering redovisas
i övriga skulder (förhandsfinansieringsskuld till EU, partnernas andel). Finansieringen som betalats till partner bokförs som fordringar från partnern i enlighet med
ansvarsfördelningen i finansieringsavtalet. Dessa poster redovisas i övriga fordringar. I slutet av räkenskapsperioden har utfallet av projektet bokförts i balansräkningen
på grundval av de reviderade kostnaderna för E4C-partnerna för det andra rapporteringsåret som ett avdrag för övriga fordringar och övriga skulder.
Den förhandsfinansiering som WWF Finland har erhållit för sin egen verksamhet redovisas som en skuld i de förskott som EU erhållit. WWF Finland ansvarar inför EU
för hela projektets del och partnerna ansvarar inför Finland för sina finansieringsandelars del att projektet genomförs i enlighet med EU:s finansieringsavtal. 
WWF Finland får understöd från utrikesministeriet för den självfinansierade andelen av E4C-projektet. Oanvänt understöd redovisas via erhållna förskott.

Intäkter av medelanskaffningen
Intäkterna från varulotterier har bokförts enligt nettoprincipen.

Pensionsutgifter
Personalens pensionsskydd sköts av ett utomstående försäkringsbolag. Pensionskostnaderna upptas i bokslutet på prestationsbasis.

Medeltal anställda på kontoret
Metoden för beräkning av det genomsnittliga antalet anställda vid kontoret har ändrats och referensåret har korrigerats. Frånvaron ingår också i beräkningen.

Kari Nissinens minnesfond
I juni fick vi ett stort testamente, vilket återspeglas i intäkterna från privat finansiering (testamentintäkter). En självfinansierad fond - Kari Nissinens
minnesfond - bildades med testamentets tillgångar. Kari Nissinens minnesfond har upprättats under rubriken Förändringar i kapitalbasen i resultaträkningen.

2. Noter till resultaträkningen

2.1 Totala intäkter och kostnader
1.7.21-30.6.22 1.7.20-30.6.21 1.7.21-30.6.22 1.7.20-30.6.21

Intäkter av den ordinarie verksamheten 4 154 034,90 3 827 976,17 3 392 291,56 3 025 227,07
Intäkter av medelanskaffningen 11 897 154,81 7 764 853,19 11 897 154,81 7 764 853,19
Övriga intäkter (placeringsintäkter och allmänna bidrag) 376 130,97 262 339,50 676 123,58 562 321,55
Intäkter totalt 16 427 320,68 11 855 168,86 15 965 569,95 11 352 401,81

Personalkostnader 4 583 917,05 4 293 180,45 4 583 917,05 4 293 180,45
Avskrivningar 31 705,70 102 729,86 31 605,50 102 596,26
Övriga kostnader 11 735 365,31 7 127 274,99 11 267 753,72 6 551 390,49
Inkomstskatter 58 852,38 45 322,11 0,00 0,00
Kostnader totalt 16 409 840,44 11 568 507,41 15 883 276,27 10 947 167,20

Överskott 17 480,24 286 661,45 82 293,68 405 234,61

2.2 Intäkter av den ordinarie verksamheten
1.7.21-30.6.22 1.7.20-30.6.21 1.7.21-30.6.22 1.7.20-30.6.21

EU 634 383,47 757 694,39 634 383,47 757 694,39
Övriga offentliga förvaltningen 512 846,82 369 311,33 512 846,82 369 311,33
Oy Nooan Arkki Ab rörelselintäkter 761 743,34 802 749,10 - -
Mål i Finland totalt 1 908 973,63 1 929 754,82 1 147 230,29 1 127 005,72

Utrikesministeriet 2 167 089,77 1 898 221,35 2 167 089,77 1 898 221,35
Övriga parter 77 971,50 0,00 77 971,50 0,00
Mål utomlands totalt 2 245 061,27 1 898 221,35 2 245 061,27 1 898 221,35

Intäkter av den ordinarie verksamheten totalt 4 154 034,90 3 827 976,17 3 392 291,56 3 025 227,07

2.3 Intäkter av den ordinarie verksamheten och allmännt understöd
1.7.21-30.6.22 1.7.20-30.6.21 1.7.21-30.6.22 1.7.20-30.6.21

Intäkter från mål i Finland 1 908 973,63 1 929 754,82 1 147 230,29 1 127 005,72
Intäkter från mål utomlands 2 245 061,27 1 898 221,35 2 245 061,27 1 898 221,35
Allmännt understöd 0,00 66 240,18 0,00 66 240,18
Totalt 4 154 034,90 3 894 216,35 3 392 291,56 3 091 467,25

2.4 Kostnader av den ordinarie verksamheten
1.7.21-30.6.22 1.7.20-30.6.21 1.7.21-30.6.22 1.7.20-30.6.21

Mål i Finland 6 894 214,69 6 039 061,67 6 400 924,02 5 450 626,86
Mål utomlands 3 713 180,41 3 239 632,96 3 713 180,41 3 239 632,96
Kostnader av den ordinarie verksamheten totalt 10 607 395,10 9 278 694,63 10 114 104,43 8 690 259,82

Koncernen Stiftelsen

Koncernen

Koncernen

Koncernen

Stiftelsen

Stiftelsen

Stiftelsen
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2.6 Fördelning av skyddskostnader

Kostnaderna för skyddsverksamheten står för den största andelen av de totala kostnaderna. Fördelningen av skyddskostnader kan presenteras enligt följande.

1.7.21-30.6.22 1.7.20-30.6.21 1.7.21-30.6.22 1.7.20-30.6.21

Ekologiskt fotavtryck 0,00 237 116,89 0,00 237 116,89
Klimat 263 714,15 185 764,12 263 714,15 185 764,12
Hav och den arktiska naturen 1 739 015,70 1 033 616,67 1 739 015,70 1 033 616,67
Mat 648 843,34 748 438,66 648 843,34 748 438,66
Skyddskoordination och fristående projekt 435 481,06 283 997,23 435 481,06 283 997,23
Finlands och närområdenas natur 621 602,78 421 906,79 621 602,78 421 906,79
Kommunikation 1 658 271,51 1 542 949,66 1 658 271,51 1 542 949,66
WWF Finlands internationella skyddsprogram 2 685 343,16 2 288 385,14 2 685 343,16 2 288 385,14
WWF Finlands stöd till skyddsprogram inom nätverket 933 399,77 1 041 613,06 933 399,77 1 041 613,06
Miljöfostran 205 122,58 275 721,93 205 122,58 275 721,93
Skyddskostnader totalt 9 190 794,05 8 059 510,15 9 190 794,05 8 059 510,15

2.7 Intäkter av medelanskaffningen 
1.7.21-30.6.22 1.7.20-30.6.21 1.7.21-30.6.22 1.7.20-30.6.21

Inkomster av den privata medelanskaffningen 10 177 913,14 6 262 228,46 10 177 913,14 6 262 228,46
Inkomster av företagssamarbete 899 021,57 1 018 844,01 899 021,57 1 018 844,01
Övriga (fonder och WWF-nätverk) 820 220,10 483 780,72 820 220,10 483 780,72
Intäkter totalt 11 897 154,81 7 764 853,19 11 897 154,81 7 764 853,19

2.8 Avskrivningar

Fondens avskrivningar enligt plan på maskiner och inventarier har räknats som linjära avskrivningar över fem år.
Avskrivningarna enligt plan på maskiner och inventarier i Oy Nooan Arkki Ab görs enligt 25 procent av utgiftsresten
och den linjära avskrivningen på andra utgifter med lång verkningstid görs enligt 20 procent.

1.7.21-30.6.22 1.7.20-30.6.21 1.7.21-30.6.22 1.7.20-30.6.21
Avskrivningar enligt plan
Övriga utgifter med lång verkningstid 0,00 66 047,71 0,00 66 047,71
Maskiner och inventarier 31 705,70 36 682,15 31 605,50 36 548,55
Totalt 31 705,70 102 729,86 31 605,50 102 596,26

2.9 Material och tjänster
1.7.21-30.6.22 1.7.20-30.6.21

Inköp 11 915,30 7 889,75
Köpta tjänster 61 718,69 88 382,07
Förändring av varulager -1 857,63 3 310,19
Totalt 71 776,36 99 582,01

2.10 Specifikation av intäkter av och kostnader för investerings- och finansieringsverksamheten

1.7.21-30.6.22 1.7.20-30.6.21 1.7.21-30.6.22 1.7.20-30.6.21

Dividendintäkter 61,95 1,52 300 061,95 300 001,52
Hyresintäkter 25 548,00 27 186,00 25 548,00 27 186,00
Ränteintäkter 9 259,03 10 275,66 9 251,64 10 257,71
Övriga intäkter 341 261,99 158 636,14 341 261,99 158 636,14
Intäkter totalt 376 130,97 196 099,32 676 123,58 496 081,37

Vederlag 8 184,67 13 918,43 8 184,67 13 918,43
Räntekostnader 257,78 11,20 257,78 11,20
Nedskrivningar av rörliga aktiva 174 478,69 -98 252,79 174 478,69 -98 252,79
Övriga finansieringskostnader 115 785,77 87 310,51 115 785,77 87 310,51
Kostnader totalt 298 706,91 2 987,35 298 706,91 2 987,35

Kostnadsposten "Nedskrivning av rörliga aktiva" innehåller en återföring av en nedskrivning från föregående räkenskapsperiod och anges därför med minustecken.

3. Noter angående personalen

3.1 Genomsnittligt antal anställda på byrån
1.7.21-30.6.22 1.7.20-30.6.21 1.7.21-30.6.22 1.7.20-30.6.21

Antal anställda (enligt genomsnittligt antal arbetstimmar under året) 70 66 70 66
Nooan Arkki hade ingen egen avlönad personal.

3.2 Specifikation av personalkostnader
1.7.21-30.6.22 1.7.20-30.6.21 1.7.21-30.6.22 1.7.20-30.6.21

Personalkostnader
Löner och arvoden 3 799 087,82 3 597 133,59 3 799 087,82 3 597 133,59
Pensionskostnader 654 973,98 586 687,49 654 973,98 586 687,49
Övriga lönebikostnader 129 855,25 109 359,37 129 855,25 109 359,37
Totalt 4 583 917,05 4 293 180,45 4 583 917,05 4 293 180,45

Inga arvoden betalades till medlemmarna i styrelsen och förvaltningsrådet.

Stiftelsen

Stiftelsen

Stiftelsen

Stiftelsen

Stiftelsen

Koncernen

Koncernen

Koncernen

Koncernen

Koncernen

Stiftelsen

Koncernen

Koncernen
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4. Noter angående revisorns arvoden

1.7.21-30.6.22 1.7.20-30.6.21 1.7.21-30.6.22 1.7.20-30.6.21

Lagstadgad revision 46 720,00 47 400,00 36 620,00 39 200,00
Revision av projekt 24 416,00 65 346,16 24 416,00 65 346,16
Skatteråggivning 0,00 3 205,40 0,00 3 205,40
Övriga tjänster 5 292,71 6 779,08 5 284,71 6 779,08
Totalt 76 428,71 122 730,64 66 320,71 114 530,64

Revisorer från PricewaterhouseCoopers Ab har verkat som revisorer.

5. Noter till balansräkningens aktiva

5.1 Materiella och immateriella tillgångar
30.6.2022 30.6.2021 30.6.2022 30.6.2021

Maskiner och inventarier
Anskaffningsutgift 1.7. 398 131,70 398 131,70 389 525,00 389 525,00
Ökningar 690,00 0,00 690,00 0,00
Anskaffningsutgift 30.6. 398 821,70 398 131,70 390 215,00 389 525,00

Ackumulerade avskrivningar 1.7. 314 599,07 277 916,92 306 393,17 269 844,62
Räkenskapsperiodens avskrivning 31 705,70 36 682,15 31 605,50 36 548,55
Ackumulerade avskrivningar 30.6. 346 304,77 314 599,07 337 998,67 306 393,17

Bokföringsvärde 30.6. 52 516,93 83 532,63 52 216,33 83 131,83

5.2 Innehav i andra företag
30.6.2022 30.6.2022 1.7.21-30.6.22

namn innehav eget kapital resultat
Oy Nooan Arkki Ab (hemort Helsingfors) 100 % 1 154 142,46 235 186,56

5.3 Differens mellan återanskaffningspriser och anskaffningsutgifter för värdepapper

Differens mellan marknadsvärdet och anskaffningsutgifterna för värdepapper till den del som marknadsvärdet har noterats eller i övrigt är känt.

30.6.2022 30.6.2021 30.6.2022 30.6.2021
Placeringar
Övriga aktier och andelar, marknadsvärde 8 177 686,80 7 915 138,99 8 177 686,80 7 915 138,99
Övriga aktier och andelar, bokföringsvärde 6 432 200,10 5 445 874,32 6 432 200,10 5 445 874,32
Differens 1 745 486,70 2 469 264,67 1 745 486,70 2 469 264,67

Placeringar
Övriga fordringar, marknadsvärde 1 985 000,00 1 987 828,50 1 985 000,00 1 987 828,50
Övriga fordringar, bokföringsvärde 1 985 000,00 1 987 828,50 1 985 000,00 1 987 828,50
Differens 0,00 0,00 0,00 0,00

Finansiella värdepapper
Fondandelar, marknadsvärde 4 773 093,63 4 999 403,90 4 773 093,63 4 999 403,90
Fondandelar, bokföringsvärde 2 604 559,70 2 521 993,92 2 604 559,70 2 521 993,92
Differens 2 168 533,93 2 477 409,98 2 168 533,93 2 477 409,98

5.4 Kassa och bank

WWF:s och koncernens pengar och banktillgodohavanden inkluderar 125 831,55 euro i EU-finansierade Eat4Change-medel som ska förmedlas till partner. 

5.4 Fond med egen täckning

Heidi Anderssons fond, se bilaga
Kari Nissinens minnesfond, se bilaga

5.5 Omsättningstillgångar
30.6.2022 30.6.2021

Färdiga produkter/varor 11 660,60 9 802,97

5.6 Fordringar hos företag inom samma koncern
30.6.2022 30.6.2021

Resultatregleringar 353 363,24 453 747,55

5.7 Resultatregleringar
30.6.2022 30.6.2021 30.6.2022 30.6.2021

Periodisering av arbetsgivarförsäkringar 15 004,40 14 267,79 15 004,40 14 267,79
Periodiserade projektunderstöd 277 213,42 320 587,59 277 213,42 320 587,59
UM-projektpartnernas förskott 777 258,98 503 242,98 777 258,98 503 242,98
Övriga periodiserade fordringar 157 121,85 220 239,12 157 121,85 220 239,12
Övriga resultatregleringar 124 709,59 103 876,38 117 424,74 88 517,95
Totalt 1 351 308,24 1 162 213,86 1 344 023,39 1 146 855,43
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6. Noter till balansräkningens passiva

6.1 Eget kapital
30.6.2022 30.6.2021 30.6.2022 30.6.2021

Grundkapital 1.7/30.6. 5 045,64 5 045,64 5 045,64 5 045,64

Fonder med egen täckning
Fonder med egen täckning 1.7. 2 389 162,57 2 289 609,94 2 389 162,57 2 289 609,94
Förändring under räkenskapsperioden 3 308 786,93 99 552,63 3 308 786,93 99 552,63
Saldo 30.6. 5 697 949,50 2 389 162,57 5 697 949,50 2 389 162,57

Fria fonder
Fond för 1001 1.7./30.6. 173 565,23 173 565,23 173 565,23 173 565,23

Överskott från tidigare räkenskapsperioder
Överskott från tidigare räkenskapsperioder 9 495 760,36 9 209 098,91 8 279 327,28 7 874 092,67

Räkenskapsperiodens överskott 17 480,24 286 661,45 82 293,68 405 234,61

Totalt 15 389 800,97 12 063 533,80 14 238 181,33 10 847 100,72

6.2 Långfristiga resultatregleringar
30.6.2022 30.6.2021 30.6.2022 30.6.2021

Långfristiga skulder 1 000 000,00 655 000,00 1 000 000,00 655 000,00

Den oanvända andelen av stordonationer redovisas via långfristiga resultatregleringar. Donationer riktas till långsiktigt skyddsarbete under flera räkenskapsperioder.

6.2 Erhållna förskott
30.6.2022 30.6.2021 30.6.2022 30.6.2021

På förhand erhållna oanvända understöd (kehy) 803 605,93 555 799,75 803 605,93 555 799,75
Eat4Change, Finlands oanvända andel av det som utbetalats till projektet 155 512,77 76 159,09 155 512,77 76 159,09
Totalt 959 118,70 631 958,84 959 118,70 631 958,84

6.4 Övriga skulder
30.6.2022 30.6.2021 30.6.2022 30.6.2021

Medel som ska överföras till partnerna i Eat4Change-projektet 1 502 304,70 1 128 813,13 1 502 304,70 1 128 813,13
Övriga skulder som ingår i posten 140 183,15 126 299,90 91 255,91 85 897,80
Totalt 1 642 487,85 1 255 113,03 1 593 560,61 1 214 710,93

6.4 Resultatregleringar
30.6.2022 30.6.2021 30.6.2022 30.6.2021

Semesterlöneskuld 803 763,78 762 070,91 803 763,78 762 070,91
Periodisering av arbetsgivarförsäkringar 96 537,17 82 872,33 96 537,17 82 872,33
Resultatregleringar rörande löner 325 231,97 290 466,15 325 231,97 290 466,15
Stordonationer 651 341,69 840 651,29 651 341,69 840 651,29
Network Services Fee till WWF International 1 044 000,00 747 000,00 1 044 000,00 747 000,00
Övriga projektskulder 518 738,72 261 593,08 518 738,72 261 593,08
Övriga resultatregleringar 240 886,85 384 240,42 183 067,91 379 281,05
Totalt 3 680 500,18 3 368 894,18 3 622 681,24 3 363 934,81

7. Säkerheter och ansvarsförbindelser

7.1 Säkerheter
30.6.2022 30.6.2021 30.6.2022 30.6.2021

Hyresgarantidepositioner (under ”övriga fordringar” i balansräkningen) 46 595,70 46 595,70 46 595,70 46 595,70

Enligt medelsförvaltningsavtalet har medelsförvaltningsavtalets tillgångar, deras avkastning samt fordringar som hänför.

7.2 Hyresansvar
30.6.2022 30.6.2021 30.6.2022 30.6.2021

Hyresansvar
som förfaller till betalning under följande räkenskapsperiod 91 379,77 89 381,21 91 379,77 89 381,21
som förfaller till betalning senare 0,00 0,00 0,00 0,00
Totalt 91 379,77 89 381,21 91 379,77 89 381,21

7.3 Leasingansvar
30.6.2022 30.6.2021 30.6.2022 30.6.2021

Obetalda belopp i leasingansvar
som förfaller till betalning under följande räkenskapsperiod 27 522,78 8 530,51 27 522,78 8 530,51
som förfaller till betalning senare 29 721,11 13 191,92 29 721,11 13 191,92
Totalt 57 243,89 21 722,43 57 243,89 21 722,43

7.4 Övriga åtaganden

Eat4Change är ett EU-projekt, för vilket WWF Finland i enlighet med finansieringsavtalet är skyldigt att återbetala understöd, ifall EU inte godkänner
de rapporterade kostnaderna eller anser att projektet inte genomförts i enlighet med projektavtalet.

Det understöd som WWF Finland erhållit av Utrikesministeriet för miljöskydds- och utvecklingssamarbetsprojekt omfattas av bestämmelserna om
återbetalning och återkrav i statsunderstödslagen.     

8. Transaktioner mellan stiftelsen och dotterbolaget
30.6.2022 30.6.2021

Nooan Arkkis köp av stiftelsen 353 363,24 453 747,55
Nooan Arkkis försäljning till stiftelsen 1 559,20 1 034,28
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Bilaga till noten till WWF:s balansräkning

WWF / Heidi Anderssons fond med egen täckning

En förvaltningsnämnd som utses av WWF Finlands styrelse ansvarar för skötseln av Heidi Anderssons fond med egen täckning och 
beslutar årligen om utdelade understöd och stödmottagarna. Donatorn eller dennes representant kan delta i fondens beslutsprocess.
De understöd som fonden beviljar betalas i första hand ur fondens intäkter.

Resultaträkning
€ €

1.7.2021-30.6.2022 1.7.2020-30.6.2021

Intäkter
Försäljningsvinster av placeringsfondandelar 244 916,93 103 996,02
Intäkter totalt 244 916,93 103 996,02

Kostnader
Bankkostander -20 794,01 -17 067,17
Mål i Finland (Panda-priset + övriga) -29 111,17 -26 310,83
Försäljningsförluster för placeringsfondandelar -15 600,40 -2 076,80
Nedskrivning av placeringsfondandelar -58 431,04 41 011,41
Kostnader totalt -123 936,62 -4 443,39

Resultat 120 980,31 99 552,63

Balansräkning 30.6.2022 30.6.2021

Aktiva

Övriga långfristiga placeringar
   Placeringsfonder 2 315 322,87 2 379 760,55
   Placeringsfonder, kassa 188 519,43 3 827,71
Finansieringstillgångar
   Kassa och bank 6 300,58 5 574,31

2 510 142,88 2 389 162,57
Passiva

Eget kapital
   Kapital 1.7. 2 389 162,57 2 289 609,94
Räkenskapsperiodens resultat 120 980,31 99 552,63

2 510 142,88 2 389 162,57

Noter:
Marknadsvärde på noterade värdepapper 30.6. 2 705 152,82 2 936 681,19
Bokföringsvärde på noterade värdepapper 30.6. 2 503 842,30 2 383 588,26
Differens 30.6. 201 310,52 553 092,93

Helsingfors 24.10.2022

WWF:s styrelse
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Bilaga till noten till WWF:s balansräkning

WWF / Kari Nissinens minnesfond

Kari Nissinens minnesfond har inrättats med medel från Kari Nissinens testamente. 
Kari Nissinens minnesfonds angelägenheter handhas av en förtroendenämnd, vars 
plan för användning av fondens medel årligen godkänns av WWF:s styrelse.

Resultaträkning
€

1.7.2021-30.6.2022
Intäkter
Intäkter  0,00
Intäkter totalt 0,00

Kostnader
Mål utomlands -216 000,00
Nedskrivning av placeringsfondandelar -59 747,59
Övriga kostnader -27 000,00
Kostnader totalt -302 747,59

Resultat -302 747,59

Balansräkning 30.6.2022

Aktiva

Övriga långfristiga placeringar
  Mark- och vattenområden 600 000,00
Placeringar
  Övriga aktier och andelar 2 635 022,86
Resultatregleringar och förskottsbetalningar 216 426,27
Finansiella värdepapper 20 000,00
Kassa och bank 0,00

3 471 449,13

Passiva

Eget kapital
   Kapital 1.7. 3 490 554,21
Räkenskapsperiodens resultat -302 747,59
Främmande kapital
 Kortfristigt
  Skulder till WWF 243 000,00
  Övriga skulder 40 642,51

3 471 449,13

Noter:
Marknadsvärde på noterade värdepapper 30.6. 1 413 422,33
Bokföringsvärde på noterade värdepapper 30.6. 1 373 606,33
Differens 30.6. 39 816,00

Helsingfors 24.10.2022

WWF:s styrelse
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Underteckning av verksamhetsberättelse och bokslut 
 
 
Helsingfors den 24. oktober 2022 
 
 
Världsnaturfonden, Finlandsstiftelse sr 
styrelse 
 
 
 
 
 
Lea Kauppi, ordförande Nina Elomaa Tari Haahtela 
 
 
 
 
 
Eva Heiskanen Toni Laaksonen Ismo Marttinen 
 
 
 
 
Liisa Rohweder 
generalsekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not till bokslutet 
 
Över utförd revision har idag avgetts en berättelse. 
 
Helsingfors den 3 november 2022 
 
 
PricewaterhouseCoopers Oy 
Revisionssammanslutning 
 
 
 
 
Eetu Anttonen 
CGR  
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