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Anbud på revisjonstjenester, desember 2020
WWF Verdens naturfond er en frittstående norsk miljøorganisasjon, etablert i 1970. WWFs visjon er en
framtid der mennesker lever i harmoni med naturen. Vi arbeider for å verne mangfoldet av arter og
økosystemer og for å sikre bærekraftig bruk av naturressurser. WWF arbeider med miljøutfordringer både
i Norge og globalt, og oppnår gode resultater.
WWF Verdens naturfond har sitt sekretariat i Oslo og er en del av det internasjonale WWF-nettverket.
WWF ble grunnlagt i 1961 i Sveits, og er en av verdens største og mest respekterte uavhengige
miljøorganisasjoner. Internasjonalt har WWF mer enn 30 millioner følgere i sosiale media og over 5
millioner donorer på seks kontinenter, kontorer i nærmere 100 land, og mer enn 1.300 aktive
naturvernprosjekter. WWF spiller en viktig rolle for verdens klima og natur og har en unik posisjon med
naturvernarbeid i felt over hele kloden. Samtidig jobber vi aktivt med informasjons- og påvirkningsarbeid
både overfor privatpersoner, politikere, næringsliv og andre samfunnsaktører i Norge og internasjonalt.
WWFs arbeid i Norge handler om å beskytte og bevare naturverdiene og naturmangfoldet, samt å redusere
klimaendringer og å skape det fornybare samfunnet. WWF støtter mer enn 16 utviklingsprosjekter i Afrika,
Asia og Russland. Arbeidet skjer i samarbeid med lokalbefolkning, lokale organisasjoner og myndigheter.
Disse prosjektene utgjør 63 prosent av våre kostnader og er hovedsakelig finansiert gjennom
samarbeidsavtaler med Norad og Klima- og miljødepartementet. Miljøvern er effektiv
fattigdomsbekjempelse i utviklingsland, fordi det er de fattigste som rammes hardest av miljøødeleggelser,
klimaendringer og tap av naturmangfold. WWF i Norge bidrar til WWFs globale mål og til flere av WWFs
internasjonale programmer.
I 2020 var WWF tildelt TV-aksjonen. Temaet for aksjonen var «Vann uten plast redder liv!, som skal bidra
til at mennesker i fire asiatiske land - Indonesia, Thailand, Filippinene og Vietnam - hjelpes til å håndtere
avfallssystemene slik at ny plast ikke ender i havet. Aksjonen er nylig avviklet og inntekten ligger an til å
bli 230 millioner kroner.
WWF kan de siste årene vise til god økonomi. Inntekten har økt fra et nivå på rundt 100 MNOK i tidligere
år til rundt 160 MNOK i 2019 og forventes å øke videre de neste årene. Resultatet for 2019 var på rett
under 5 MNOK og formålskapitalen på nær 27 MNOK. Vår største samarbeidspartner er NORAD. I 2019
utgjorde inntekten fra NORAD 98 MNOK, og vi antar at det vil være på omtrent samme nivå i 2020 og
2021. I tillegg har vi prosjekter finansiert av Klima og miljødepartementet og Miljødirektoratet. De setter
høye krav til våre prosjektregnskaper og revidering av disse, og det er viktig at revisor har forståelse for
hva det innebærer. WWF søker også samarbeid med næringslivet der det er i tråd med formålet, men per i
dag utgjør dette en mindre del av driften. Sammen med SOS Barnebyer er WWF lisensinnehaver på
Postkodelotteriet, noe som forventes å gi økte inntekter de kommende årene.
WWF er en stiftelse og avlegger aktivitetsregnskap for ideelle organisasjoner. Vi søker å drive effektivt med
lavest mulig administrasjonskostnader. Det er ca 60 ansatte, men vi regner med noe økning fremover som
følge av flere prosjekter, blant annet prosjektene knyttet til TV-aksjonen. På økonomiområdet er vi 3
ansatte og alt av regnskap og lønn gjøres internt. Vi bruker for tiden regnskaps- og lønnsprogrammene
Visma Global og Huldt & Lillevik.
WWF er i tillegg forretningsfører for stiftelsen Natur- og rovdyrfondet – Whist, Selberg og Andresens

legat. Der er det en formue på 9,2 MNOK som skal forvaltes best mulig. Til dette har vi engasjert
Formuesforvaltning. Vi fører regnskapet for stiftelsen og dette skal revideres årlig.

WWF ønsker tilbud på følgende tjenester:

1. Årlig revisjon av hele regnskapet. Dette kan med fordel deles i to; 1 på våren før Noradregnskapet er ferdig, og 1 når Norad-regnskapet er ferdig. Norad-rapporteringene må være
revidert innen slutten av mai. Fristen er absolutt.
2. Gjerne en interim-revisjon i løpet av året (høsten).
3. Diverse prosjektrevisjoner. (Norad, TV-aksjonen, KLD, Miljødirektoratet, m.fl.) Revideres i hht.
ISA 800 eller ISA 805. Stor andel av disse revisjonene er på våren.
4. Årlig revisjon av stiftelsen Natur- og rovdyrfondet – Whist, Selberg og Andresens legat.
5. Revisjon av momskompensasjon, årlig (juni). Avtalt kontrollhandling - ISRS4400.
6. «Rapport fra revisor» til Innsamlingskontrollen, årlig (juni). Avtalt kontrollhandling - ISRS4400.
7. Være rådgiver/ha juridisk kompetanse på regnskaps-/skattespørsmål. Revisjonsselskapet må ha
god kompetanse på regnskap som gjelder for ideelle organisasjoner og stiftelser.
Ønsket oppstartsdato er 1/2-2021.

WWFs hovedkriterier er kvalitet, pris og bærekraft.
I tillegg må følgende kriterier oppfylles:
 Godt omdømme
 Solid kompetanse innenfor de nevnte områder
 God tilgjengelighet
 Leveringskapasitet
 Kontraktsvilkår
 Oppfylle kravene satt av NORAD. Se vedlegg 1
Tilbudsfrist
Siste frist for innlevering av tilbudet er 18/12-20. Tilbudet sendes skriftlig til tender@wwf.no.

Fremdrift og prosess
En evalueringskomite i WWF behandler tilbudene. Valget av revisor foretas til sist av Stiftelsens råd i
WWF i henhold til vedtektene. Målsettingen er å ha en avtale på plass som kan gjelde fra 1/2-21.
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