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1. AZ ALAPÍTVÁNY ALAPADATAI

Alapítvány elnevezése:

WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány

Formája:

Alapítvány

Közhasznúsági fokozata:

Közhasznú

Alakulás éve:

1995.

Székhelye:

1141 Budapest, Álmos vezér útja 69/a.

Bírósági bejegyző határozat száma:

12.Pk.60917/1995/19

Adószáma:

18226814-2-42

Alapcél:

Természetvédelem, környezetvédelem, állatvédelem

Alaptőke:

10.000 CHF , 300.000.- HUF

Képviseletre jogosultak:

Kuratórium elnöke: Andreas Beckmann

Webcím:

http://wwf.hu/

o1. Ügynökség P
Az Alapítvány a 2017.01.01.-2017.12.31. időszakra vonatkozó könyvelését maga készítette el, BMD
szoftverrel. A Beszámoló elkészítője Vas Judit mérlegképes könyvelő (nyilvántartási szám 189426).
Az üzleti év mérlegforduló napja 2017. december 31-e, a mérlegkészítés időpontja: 2018.02.28.
Az Alapítvány nem rendelkezett többséget biztosító befolyással sem egyetlen ellenőrzött társaságban a
fordulónapon.
2017. évben az Alapítvány könyvvizsgálója az OPTAUDIT Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft. (székhely:
1025 Budapest, Nagybányai út 92., cégjegyzékszám: 01-09-902266) személyében kijelölt könyvvizsgáló
Semerédy Andrea (kamarai nyilvántartási száma: 007103).
Az Alapítványnak 2017. üzleti évben nem keletkezett kapcsolt felekkel lebonyolított ügylete, kapcsolt
vállalkozásban részesedéssel nem rendelkezett.
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2. AZ ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGE
A WWF a világ egyik legnagyobb természetvédelmi szervezete, politikai pártoktól független, és 1961 óta
dolgozik a természeti értékek védelméért.
Mottónk: egy olyan jövő, amelyben az ember és a természet harmóniában élhet egymással.
Célkitűzéseink: A biológiai sokféleség megőrzése, a környezeti szennyezések csökkentése és a megújuló
energiaforrások használatának elősegítése.

WWF Magyarország

Erdők és nagyragadozó fajok védelme
2017-ben a folyamatos erdőborítás népszerűsítésére, a Natura 2000 erdők védelmére helyeztük a
hangsúlyt, és az idős, nagy természetvédelmi értékű erdők beazonosítását megkezdtük. Az erdők
egészsége szempontjából kulcsfontosságú nagyragadozó fajok védelmét kameracsapdák kihelyezésével,
és
személetformáló-oktató
kommunikációval
biztosítottuk,
az
Aggteleki
Nemzeti
Parkkal
együttműködésben.
Éghajlatváltozás és energia
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A 2017-es Föld Órája keretében online kérdőívet küldtünk ki a települési önkormányzatoknak fűtés és
energiahatékonyság témában. A bejövő válaszokat egy körképben összegeztük. A körkép kapcsán több
előadást tartottunk, például a Mindenki Akadémiáján is. Három olyan önkormányzat, amelyek a válaszaik
alapján rossz helyzetben vannak a témát illetően, anyagi lehetőségük korlátozott, viszont ambíciózusak a
helyzetük javítását tekintve, nyereményben részesültek vállalati partnereinknek köszönhetően.
Vizesélőhelyek védelme
2017-ben aláírásgyűjtést kezdtünk a Mura szlovéniai szakaszán tervezett vízerőművek megépítése ellen. A
Mura menti országokban dolgozó zöld civil szervezetekkel összefogva indítottuk a petíciót, hogy
megőrizzük
a
Mura
szabadon
folyó
szakaszait.
Emellett fellebbezést adtunk be a Közép-Tisza vidéken tervezett árvízvédelmi fejlesztések ellen, melyek
különleges élőhelyek eltűnésével fenyegetnek az árvízvédelmi töltések között.
Tréninget szerveztünk továbbá a társadalom bevonásának jelentőségéről és ideális folyamatáról azok
számára, akik a Jointisza projekt keretében az Integrált Tisza Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervet készítik.
2017-ben folyamatban levő projektjeink:
Turjánvidék LIFE
A Turjánvidék LIFE projekt utolsó előtti évében az eredmények bemutatására és a kutatásokra helyeztük a
hangsúlyt. Több kirándulást szerveztünk a projektterületre, és elkészült Mosonyi Szabolcs új
természetfilmje, a „Tiltott Zóna”, ami a Táborfalvai Lőtér értékeit mutatja be. A záró sajtókiránduláson
mintegy 30 újságíró és TV-s ismerhette meg a száraz homoki és lápi élőhelyek védelmére lezajlott
tevékenységeket. Összeállítottunk egy kiadványt az özönnövények veszélyeiről a kertekben, ami 2018-ban
fog megjelenni.
A terepi kutatások során projektpartnereink jeladóval láttak el egy Táborfalván született kígyászölyv fiókát
vándorlása nyomon követésére. Továbbá a homoki futrinka viselkedését szintén a bogarakra szerelt
jeladókkal vizsgálták. Fontos eredmény, hogy Lőtéren a korábbi lecsapoló csatornákon 2017-ben
elkészültek a vízvisszatartó zsilipek és kisműtárgyak.

MICACC
Idén széles partnerségben elindítottuk az első hazai vezetésű éghajlatvédelmi LIFE projektet, mely 20172021 között valósul meg. A projekt címe „Az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének
megerősítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében”, és ezt a célt a természetes
vízmegtartó megoldások önkormányzati szintű alkalmazásával tervezzük elérni. Öt mintaterületen fog
megvalósulni vízmegtartás újonnan létrehozott vagy rehabilitált vizes élőhelyeken, és a tapasztalatok
széles körben megosztásra kerülnek majd. A projekt végére a települések ellenállóképessége a
klímaváltozással szemben javulni fog saját helyi erőforrásaik megismerésének és hasznosításának
köszönhetően.
Partnerség: Belügyminisztérium, Bátya Önkormányzata, Püspökszilágy Önkormányzata, Rákócziújfalu
Önkormányzata, Ruzsa Önkormányzata, Tiszatarján Önkormányzata, Klímabarát Települések Szövetsége,
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Országos Vízügyi Főigazgatóság, Pannon Pro Innovációs és Szolgáltató Kft., WWF Magyarország
Alapítvány

Barcs Ó Dráva LIFE
Elkészítettük az Ó-Dráva ökoszisztéma szolgáltatásainak felmérését, ami az első olyan munka, ami azt
vizsgálja, hogy miért fontos a helyi lakosság számára a helyreállított holtág. Tovább folytatódott az élővilág
monitorozása és újabb adatokat gyűjthettünk az Ó-Dráván élő fajokról és a környező élőhelyekről. A
partnerek elkezdték a vízvisszatartó mű műszaki tervezését. A holtág horvát oldalán kihelyezték a
projektről szóló tájékoztató táblákat.

PANEL
A 2017-es év elején sikeresen befejeződött a "train the trainer" képzés a projektpartnerek számára. A
magyar CEESEN hálózat jelentősen növekedett, az év eleji 16 tagról több mint 50 tagra. A legaktívabb 12
tagnak lehetőséget biztosítottunk az októberben megrendezésre került CEESEN konferencián való
részvételre. E mellett elkészült a mintaterület energetikai helyzetképe is. Bővebben: https://ceesen.org/hu/
LIFE in FORESTS
A WWF Magyarország koordinációjában a projekt célkitűzéseinek megfelelően dolgoztunk az erdei Natura
2000 értékek védelmének erősítéséért. A tervezetteknek megfelelően szerveztünk belföldi tanulmányutat a
Mecsekbe és az Őrségbe. Folytatólagos policy munkát végeztünk az Erdőtörvény felülvizsgálatával, és
más erdészeti ágazathoz kapcsolódó jogszbalyokhoz kapcsolódóan. Nagy részvétel mellett (több mint 200
fő) megszerveztük az "Élő Erdő Konferencia erdőgazdálkodásról és erdőkezelésről Natura 2000
területeken" c. szakmai konferenciánkat. Megszerveztünk egy előadássorozatot az erdészeti hatóság terepi
szakembereinek.
LIFE4OAKFORESTS
Megkezdtük a felkészülést a projekt keretében vállalt feladatainkra, mely elsősorban az erdei ökoszisztéma
szolgáltatásokkal kapcsolatos tudományos munka és ismeretterjesztés, a magyarországi értékes és öreg
erdők felkutatása, és védelmének erősítése, illetve a projekt fő célkitűzésének a természetvédelmi
erdőkezelés megvalósításának támogatása a szemléletformálás eszközeivel.
LENA
Elindult új projektünk, amelynek első évében 4 oktató műhelymunka zajlott le (workshop) a vadon élő
növények fenntartható használatáról, egy Szerbiában, egy Bulgáriában, egy Szlovéniában egy pedig
hazánkban. Ezek a workshopok segítenek megtervezni a terepen jövőben zajló munkát.
Ezt követően 2017. decemberében Budapesten szerveztünk regionális találkozót, ahol a vadon élő
növények kereskedelmével kapcsolatos problémákra kerestünk megoldást a projekt partnerekkel, külső
szakértőkkel, és egyéb érintettekkel. Előkészítettünk egy jelentést "Increasing market access of sustainably
sourced natural products" címmel, amely jelenleg szerkesztés alatt áll.
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LARGE CARNIVORE LIFE
2017-ben indult projektünk a nagyragadozók védelmében folytatott munkát fejleszti tovább a döntéshozók,
érdekeltek, helyi csoportok bevonásával. Az első lépés a nagyragadozó fajok szempontjából fontos
szereplők beazonosítása, és a kapcsolatok kiépítése. Ezt a munkát kezdtük el az év során.

Környezettudatos iroda, irodánk működése
Szervezetünk alaptevékenysége a természet- és környezetvédelem. Annak érdekében, hogy üzeneteinket
hitelesen tudjuk kommunikálni, elengedhetetlen, hogy mi magunk is megfeleljünk a zöld elvárásoknak. A
2017. évben folytattuk a korábban megkezdett jó gyakorlatainkat, irodánkat továbbra is zöld szempontok
figyelembevételével működtetjük.
Amit továbbra is működtetünk:
o

Munkatársaink kiválasztásánál fontos szempont a környezettudatos szemlélet elfogadása,
életvitelszerű alkalmazása. Alapítványunk belső szabályzata, a Kézikönyv segíti munkatársainkat az
adminisztrációs tudnivalók, irodai működés eligazodásában, valamint az eszköz- és berendezés
használat útvesztőiben.

o

Irodai papíráruink nagyrészt újrahasznosított termékek. A nyomtatásnál alapbeállítás a kétoldalas
formátum és a fekete tintahasználat. Az egy oldalán használt lapokat újrahasznosítjuk belső
dokumentumaink nyomtatására, vagy jegyzetkészítésre. Törekszünk a felesleges nyomtatások
elkerülésére. 2017-ben megtörtént a WWF sztenderdek szerinti fenntartható papírfelhasználás audit,
melyen mefeleltünk. A faxokat elektronikus formában fogadjuk.

o

A felhasznált tisztítószerek beszerzésénél környezetbarát termékeket választunk. Higiéniai és
háztartási papír termékeink, fenntartható erőgazdálkodásból származnak.

o

A szemetet szelektíven gyűjtjük, bekapcsolódtunk a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési
rendszerbe. A hulladékkezelést az általunk kialakított, heti forgásban történő munkatársi rendszer
segíti, amelyben kivétel nélkül, mindenki részt vesz.

o

Az irodában energiatakarékos égőket használunk, sőt 2017-ben több fényforrást LEDesre cseréltünk.
Az üres helységekben lekapcsoljuk a világítást. A munka befejeztével az asztali számítógépeket,
monitorokat kikapcsoljuk. Egyéb műszaki-és multifunkcionális berendezéseinknél alapkövetelmény a
takarékos üzemmódra váltás lehetősége, illetve a megfontolt használat.

o

A kollégák döntő többsége a munkába járáshoz tömegközlekedést, vagy kerékpárt vesz igénybe.
Külföldi utazásaink során előnyben részesítjük a vasutat. Repülőgéppel történő utazáskor, a
kibocsátott szén-dioxid káros hatását – a Gold Standard előírásai alapján – természetvédelemre
fordítandó kilométerkvótával megváltjuk.

o

Rendezvényeinken fontos szempont a helyi beszerzésből származó ételek, italok felszolgálása.
Kizárjuk a tonhal, kaviár és más veszélyeztetett fajokból készült ételek használatát.

o

A Magyar Madártani Egyesület (MME) szervezésében indult Madárbarát Munkahely programba 2014ben kapcsolódtunk be. 2015-ben meg is szereztük a Madárbarát Munkahely címet, odúk kialakítása,
etetők felújítása, tápláló téli etetés megszervezése, költőládák kihelyezése után. Ezek a
tevékenységek folyamatosan zajlanak. Kertünkben számos madárfaj megtelepedett, amit a cseperedő
fiókák csivitelése is bizonyít.
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SZÁMVITELI POLITIKA
Az Alapítvány számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény
alapelveit, könyveit magyar nyelven a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti. Az Alapítvány
egyszerűsített éves beszámolót „A” változatban, eredménykimutatást, kiegészítő mellékletet,
közhasznúsági mellékletet készít. Ez biztosítja azt, hogy a szervezet beszámolója reálisan mutatja a
szervezet jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét. A felmerült költségeket elsődlegesen az 5.
számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a
külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.
a) Az elszámolás alapja
Az egyszerűsített éves beszámoló adatai ezer forintban értendők. Jelentős összegű hibának
számít az Alapítványnál, ha a mérleg főösszeg 2 százalékát meghaladják az ellenőrzés, vagy az
önellenőrzés által évenként külön-külön megállapított hibák és hibahatások értékének előjeltől
független együttes összege, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1
millió forintot, akkor az 1 millió forintot,
Ebben az esetben a módosításokat a mérleg és az eredmény-kimutatás minden tételénél az
előző év adatai mellett külön oszlopban be kell mutatni, azok a tárgyévi adatok között nem
szerepelhetnek.
b) Értékcsökkenési leírás módja
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése az eszköz bekerülési (bruttó)
értékének arányában történik. Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris módszer
alkalmazásával történik a várható hasznos élettartam alatt történő leírásához szükséges
értékcsökkenési kulcsok alapján.
Kis értékű tárgyi eszköz értékcsökkenési leírása, a 100 ezer Ft egyedi bekerülési érték alatti
immateriális javak, tárgyi eszközök leírása használatbavételkor azonnal teljes összegben
történik.
A maradványértéket nulla összeggel kell figyelembe venni, ha az eszköz hasznos élettartama
végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg az egy évre jutó
értékcsökkenésének összegét.
c) Értékvesztés, értékhelyesbítés, visszaírás
Értékvesztés elszámolására akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes
tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős.
A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános
szabályok szerint történik.
Valuta és devizakészleteit, devizára vonatkozó követeléseit és kötelezettségeit év végén, a
számviteli előírásoknak megfelelőn átértékeli.
d) Immateriális javak
Az immateriális javak beszerzési, illetve előállítási költségen halmozott értékcsökkenéssel
csökkentve kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris módszer
alkalmazásával történik a várható hasznos élettartam alatt történő leírásához szükséges
értékcsökkenési kulcsok alapján. A várható hasznos élettartama az alábbiak szerint alakul:
Vagyoni értékű jogok 5 év
Szellemi termékek 5 év
A 300 ezer Ft egyedi bruttó érték alatti immateriális javak leírása két év alatt történik
Földterület után értékcsökkenési leírás nem kerül elszámolásra.
e) Tárgyi eszközök
A tárgyi eszközök a mérlegben beszerzési, illetve előállítási költségen halmozott
értékcsökkenéssel csökkentve kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris
módszer alkalmazásával történik, az eszközök értékének a várható hasznos élettartam alatt
történő leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján. Az eszközök várható hasznos
élettartama az alábbiak szerint alakul:
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Az Alapítvány a beszerzett tárgyi eszközöknél a következő értékcsökkenési politikát határozta
meg:
Járművek
5 év
Egyéb berendezések
7 év
A 300 ezer Ft egyedi bruttó érték alatti tárgyi eszközök leírása két év alatt történik. Az
Alapítvány nem kíván élni az eszközök értékhelyesbítésének lehetőségével.
f) Készletek
Az Alapítvány készletként a természetvédelem, környezetvédelem cél szerinti közhasznú
tevékenységhez kapcsolódó árukat tartja nyilván és halmozott átlagáron értékeli.
g) Vevőkövetelések, Szállítói tartozások
Az Alapítvány értékvesztést számol el a határidőn túli, kétessé minősített vevőkövetléseire
egyedi minősítés alapján, a várható megtérülés mértékében. A jogász által behajthatatlannak
minősített vevőköveteléseket az Alapítvány leírja, és nyilvántartásából kivezeti. A külföldi
pénzeszközben felmerülő ügyletek az ügylet napján évrvényes MNB árfolyamon kerülnek
elszámolsára. A pénzügyi teljesítés és az ügylet felmerülsének időpontjában érvényes árfolyam
különbözetéből adódó árfolyamnyereség vagy veszteség az eredménykimutatásban kerül
bemutatásra.
Évvégén a valutapénztárban lévő valutát és a devizaszámlán lévő devizakészletet, a devizában
fennálló követeléseket és kötelzettségeket az MNB által december 31-re közzétett deviza
árfolyamra kell átszámítani. Analitikus nyilvántartást vezet az Alapítvány a vevői kövtelésekről
és a szállítói tartozásokról.
h) Az értékesítés nettó árbevétele a teljesítés időpontjában kerül elszámolásra, és nem
tartalmazza az általános forgalmi adót.
i) A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének
a bérszámfejtés keretében tesz eleget.
j) A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére
aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.
k) Az egyéb bevételek és egyéb ráfordítások között elkülönülten azokat a tételeket is kimutatja,
melyek függetlenek a szervezet tevékenységtől, a rendes üzletmeneten kívül esnek, nincsenek
összefüggésben a szokásos alapítványi tevékenységgel.

4

MÉRLEG ESZKÖZÖK, FORRÁSOK

4.1.

Befektetett eszközök
4.1.1. Immateriális javak és tárgyi eszközök

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékének tárgyévi alakulását az 1. számú melléklet
tartalmazza.
4.2.

Forgóeszközök
4.2.1. Készletek

A mérlegben kimutatott áruk összege 3.445 eFt, mely a környezetvédelem népszerűsítését elősegítő
plüssállatok, pólók és egyéb értékesítésre szánt tételek mérleg fordulónapon rendelkezésre álló
állományát mutatja.
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4.2.2. Követelések

Az Alapítvány kinnlevősége 57 eFt munkavállalókkal szembeni követelés. Előző évből származó
különféle egyéb követelések 168 e Ft értékben leírásra kerültek.
Követelések
Vevőkövetelések
Munkavállalókkal szembeni követelések
Szolgáltatásra adott előlegek
Adóhatósággal szembeni követelések
Tartozik egyenlegű szállítók
Nyugdíj, egészségpénztárakkal szembeni
követelések
Étkezési, vásárlási utalványok
Egyéb követelések
Összesen
4.2.3

Összeg (eFt)
0
57
0
43
0
0
0
0
100

Pénzeszközök
Összeg
(eFt)
1.053
110.296
111.349

Megnevezés
Pénztár
Bank
Összesen

4.1.

Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások közül a költségek időbeli elhatárolásánál az Alapítvány a normál
üzletmenethez kapcsolódó 2017. évben felmerült, de 2018. évet terhelő költségeket szerepelteti, míg a
bevételek időbeli elhatárolásai között 2018-ban kiszámlázott, de 2017. évet illető bevétel, illetve
támogatás került kimutatásra.

Megnevezés
Bevételek, támogatások aktív időbeli elhatárolása
Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
Összesen
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Összeg
(eFt)
21.052
0
21.052
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Saját tőke

A saját tőkén belüli változások 2017. során az alábbiak voltak (eFt-ban):
Megnevezés

Előző év

Induló tőke

Növekedés

Csökkenés

Záró egyenleg

1.476

0

38.296

70.248

Lekötött tartalék

0

0

0

0

Értékelési tartalék

0

0

0

0

Tőkeváltozás

Tárgyévi eredmény

70.248

Saját tőke összesen

110.020

4.3.

0

108.544

11.771
0

Kötelezettségek
4.3.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek

Az alapítványnak nincsenek hosszú lejáratú kötelezettségei.
4.3.2. Rövid lejáratú kötelezettségek

A rövid lejáratú kötelezettségek az előző évhez képest 10,5%-.al nőttek.

Kötelezettségek
Adóhatósággal szembeni kötelezettségek
Szállítói tartozások
Jövedelem elszámolási számla
Egyéb kötelezettségek
Összesen

1.476

Összeg
(eFt)
7.980
471
407
0
8.858

11

121.791

A WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány

4.4.

Kiegészítő melléklet 2017.

Passzív időbeli elhatárolások

A passzív időbeli elhatárolások közül a költségek időbeli elhatárolásánál az Alapítvány a normál
üzletmenethez kapcsolódó 2017. évet terhelő költségeket és ráfordításokat mutatja ki.
A kapott támogatások passzív időbeli elhatárolását azokban az esetekben alkalmazta az Alapítvány,
mikor a kapott támogatással kapcsolatosan 2017-ben nem merült fel költség.
Összeg
Megnevezés
(eFt)
Befolyt bevételek, támogatások passzív időbeli
elhatárolása
74.980
Költségek ellentételezésére kapott támogatások
passzív időbeli elhatárolása
0
Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
2.895
Összesen
77.875

5

EREDMÉNYKIMUTATÁS

5.1.

Közhasznú tevékenység bevételei
5.1.1. Értékesítés nettó árbevétele
Összeg
(eFt)
2.347
75
1.303
3.725

Megnevezés
Licenszdíjak, egyéb bevételek vállalkozásoktól
Bevétel költségvetési szervtől
Értékesítés árbevétele magánszemélytől
Összesen

5.1.2. Egyéb bevételek
5.1.2.1.

Támogatások
Összeg
(eFt)
25.135
9.782
70.389
196.994
302.300

Megnevezés
Államháztartástól
SZJA 1 % felajánlásból
Európai Úniós alapokból
Elkülönített alapok , WWF International
Összesen
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Adományok

.
Összeg
(eFt)
3.554
21.190
85.763
110.507

Megnevezés
Egyéb szervezetektől
Vállalkozásoktól
Magánszemélyektől
Összesen

5.2.

Közhasznú tevékenység ráfordításai
Összeg
(eFt)
93.764
199.088
0
8.558
16.806
1.461
319.677

Megnevezés
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
- ebből vezető tisztségviselők
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Összesen
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DOLGOZÓINK ÉS A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE

Állandó munkatársaink száma 23 fő. Dolgozóink három osztályhoz tartoznak: ezek a természetvédelmi, a
kommunikációs és a pénzügyi osztály. Utcai adományszervezői munkakörben 8 fő állandó dolgozót
foglalkoztatunk, akik idejük nagy részét terepen töltik. Irodánk ad otthont a TRAFFIC nemzetközi szervezet
hazai munkatársainak is, 2 fő illetve a WWF International tagjának, 1 fő. Jelenleg 2 munkatársunk van
passzív állományban, kismamaként. Így összesen 36 fővel munkálkodunk a hazai természetvédelemért.
Kuratóriumi / felügyelőbizottsági tagok:
Kuratórium:
o
o
o

Pogány Éda Glória
Csáki Roland
WWF International, elnök, képviseli Andreas Beckmann

Felügyelőbizottság:
o Dr. Christopher Hails
o Andrea Johanides
o dr. Gosztonyi Ádám

A WWF Magyarország vezetősége:
 Sipos Katalin igazgató
 Rieder Zsolt pénzügyi és adminisztrációs menedzser
Az Alapítvány a kuratórium tagjai, a felügyelő bizottsági tagok, valamint a vezető tisztségviselők részre
előleget, kölcsönt nem folyósított, garancia vállalási kötelezettségük az üzleti évben nem keletkezett.
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KÖZZÉTÉTEL

A számviteli törvény előírása alapján az alapítvány a könyvvizsgálóval hitelesített beszámolót az
Országos Bírósági Hivatalban a tulajdonosi jóváhagyást követően letétbe helyezi. Az alapítvány
közzéteszi beszámolóját, eredménykimutatását, közhasznúsági jelentését, kiegészítő mellékletét saját
honlapján, mely adatok az üzleti évet követően legalább két évig elérhetők. (www.wwf.hu)
A WWF Magyarország Alapítvány a 2017. évi LXXVI. Törvény alapján külföldről támogatott
szervezetnek minősül.
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1.számú melléklet

Megnevezés

Bruttó érték alakulása
Nyitó

Alapítás-átszervezés aktivált értéke
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
Vagyoni értékű jogok
Szellemi termékek

Halmozott értékcsökkenés alakulása

Átsorolás Növekedés Csökkenés

Záró

Nyitó

Növekedés Csökkenés

Nettó érték alakulása

Záró

Nyitó

Záró

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4 769,00

0,00

470,00

0,00

5 239,00

4 141,00

348,00

0,00

4 489,00

628,00

750,00

13 277,00

0,00

0,00

0,00

13 277,00

11 504,00

1 037,00

0,00

12 541,00

1 773,00

736,00

Üzleti vagy cégérték
Immat.javak.összesen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 046,00

0,00

470,00

0,00

18 516,00

15 645,00

1 385,00

0,00

17 030,00

2 401,00

1 486,00

Ingatlanok, építmények

106 677,00

0,00

0,00

6 700,00

99 977,00

32 440,00

2 224,00

122,00

34 542,00

74 237,00

65 435,00

Műszaki berndezés, gép, jármű
Egyéb berendezések, felsz.,
Járművek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 713,00

0,00

4 147,00

200,00

54 660,00

45 896,00

4 866,00

85,00

50 676,00

4 818,00

3 983,00

7 238,00

6 576,00

0,00

0,00

6 576,00

662,00

662,00

13 490,00 12 395 ,00

84,00

0,00

12 479,00

1 095,00

1 011,00

7 238,00

0,00

0,00

0,00

Tenyészállatok
Tárgyi eszközök

13 490,00

0,00

0,00

0,00

178 118,00

0,00

4 147,00

6 900,00 175 365,00

97 307,00

7 173,00

207,00 104 273,00

80 812,00

71 092,00

Tárgyi eszközök és immat javak
összesen

196 164,00

0,00

4 147,00

6 900,00 193 881,00 112 952,00

8 558,00

207,00 121 303,00

83 213,00

72 578,00

