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Balans 31 dec 2014

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING)

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Website 6,357 633
6,357 633

102 2,102

4,824 7,817
4,926 9,919

VLOTTENDE ACTIVA

8,041 44,755

4,352 4,495
12,393 49,250

70,909 60,032
70,909 60,032

94,585 119,834

31 december 2014 31 december 2013

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Verbouwingen

Inventaris

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren

Overige vorderingen

Liquide middelen

Totaal



Balans 31 dec 2014

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING)

31 december 2014 31 december 2013
PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

-301,151 -280,474
-301,151 -280,474

LANGLOPENDE SCHULDEN

330,000 270,000
330,000 270,000

KORTLOPENDE SCHULDEN

22,481 27,867

5,723 15,681

37,532 86,760
65,736 130,308

94,585 119,834

Continuïteitsreserve

Lening foodwatch Duitsland

Crediteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Overige schulden

Totaal



Staat van baten en lasten 2014

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014
(in Euro's)

BATEN

380,406 386,000 337,881
164 0 6,667
80 400 582
12 800 687

380,662 387,200 345,817

LASTEN

80,568 111,683 90,571
107,424 148,911 120,761
53,712 74,456 60,381

241,705 335,050 271,713

91,383 83,830 111,766

68,252 71,240 72,073

401,339 490,120 455,552

-20,677 -102,920 -109,735

-20,677 -109,735

Realisatie 
2014

Budget 
2014

Realisatie 
2013

Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden
Rentebaten
Overige baten

Som der baten

Besteed aan doelstelling(en)
Onderzoek
Informatie
Beleidsbeïnvloeding

Kosten eigen fondsenwerving

Beheer en administratie

Som der lasten

Resultaat

Onttrekking aan

Continuïteitsreserve



Waarderingsgrondslagen

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn Verslaggeving voor de

Fondsenwervende Instellingen (RJ 650), van de Raad voor de Jaarversslaggeving.

Doel van de richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de 

gelden in relatie tot het doel van de organisatie.

Verslaggevingsperiode

De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuteitsveronderstelling en een verslag-

periode van een jaar. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de 

resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde. 

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 

economische voordelen ervan naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan

betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer 

het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van

middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan

betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van

het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een 

vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar

kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het 

economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een 

vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar

kan worden vastgesteld.

De baten en lasten worden toegekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's.

Materiele en inmateriele vaste activa

De materiele en immateriele activa worden gewaardeerd tegen de kostprijs, verminderd met 

de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.

Afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire

methode op basis van de economische levensduur. 

Inventaris 20% op jaarbasis

Verbouwingen 20% op jaarbasis

Informatie technologie 20% op jaarbasis

Vorderingen, liquide middelen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-

rentemethode, onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid. De

voorzieningen worden bepaald door beoordeling van individuele vorderingen.



Waarderingsgrondslagen

Reserves

Een continuiteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om 

zeker te stellen dat de fondsenwervende instelling ook in de toekomst aan haar verplichtingen

kan voldoen. Bij foodwatch is sprake van een negatieve reserve als gevolg van een lening

van foodwatch Duitsland. De verstrekkende partij heeft vastgelegd dat de lening niet direct zal 

worden opgeeist.

Langlopende en kortlopende schulden

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiele verplichtigingen worden na eerste 

opname gewardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode.

Aflossingsverplichtingen voor de komende jaren op de langlopende schulden zijn niet aan de

orde.

Baten eigen fondsenwerving, donaties en giften

Deze opbrengste worden verantwoord in het jaar van ontvangst.

Baten acties derden

De bijdragen van andere fondsenwervende instellingen worden verantwoord als baten uit 

acties van derden. Baten uit acties van derden worden toegekend aan het boekjaar waarin ze

zijn toegezegd.

Baten uit beleggingen

De rentebaten worden verantwoord in het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

Besteed aan doelstelling en projectverplichtingen

Bestedingen worden als last opgenomen in het jaar waarin de prestatie is geleverd.

Kosten eigen fondsenwerving

In de kosten eigen fondsenwerving zijn inbegrepen alle kosten die gemaakt zijn om de totale

baten uit eigen fondsenwerving te realiseren, te weten de directe verwervingskosten en de

met de fondsenwerving verband houdende uitvoeringskosten van de organisatie.

Resultaten

Resultaten worden bepaald door het verschil tussen baten en alle corresponderende kosten,
die aan dat jaar kunnen worden toegewezen. De kosten worden bepaald middels de aan het jaar

toegewezen activiteiten.



Toelichting op de balans

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014
(Euro)

Website

633 633
0 0

633 633

6,566 6,566
-842 -842

5,724 5,724

7,199 7,199
-842 -842

6,357 6,357

9,990 14,954 24,944
-7,888 -7,137 -15,025
2,102 7,817 9,919

0 0 0
-2,000 -2,993 -4,993
-2,000 -2,993 -4,993

9,990 14,954 24,944
-9,888 -10,130 -20,018

102 4,824 4,926

Website:

31 Dec 14 31 Dec 13
VLOTTENDE ACTIVA

8,041 44,755

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Totaal
Boekwaarde per 1 januari 2014
Aanschafwaarde
Gecumuleerde afschrijvingen
Boekwaarde

Veranderingen in het lopende jaar
Investeringen
Afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 2014
Aanschafwaarde
Gecumuleerde afschrijvingen
Boekwaarde

Materiële vaste activa

Verbouwingen Inventaris Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2014
Aanschafwaarde
Gecumuleerde afschrijvingen
Boekwaarde

Veranderingen in het lopende jaar
Investeringen
Afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 2014
Aanschafwaarde
Gecumuleerde afschrijvingen
Boekwaarde

De afschrijvingspercentages zijn:
20% op jaarbasis

Inventaris: 20% op jaarbasis
Verbouwingen: 20% op jaarbasis

Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren



Toelichting op de balans

1,900 1,900
2,452 2,473

0 122
12,393 49,250

68,000 58,036
1,843 1,207
1,022 556

44 231
70,909 60,032

Borgsommen
Vooruitbetaald kosten
Overige

Liquide middelen
Triodosbank, spaarrekening
Triodosbank, lopende rekening
Triodosbank, donateursrekening
Kas



Toelichting op de balans

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014
(Euro)

31 Dec 14 31 Dec 13

-280,474 -170,739
-20,677 -109,735

-301,151 -280,474

31 Dec 14 31 Dec 13

330,000 270,000
330,000 270,000

5,723 15,681
5,723 15,681

7,532 6,760
30,000 80,000
37,532 86,760

Eigen vermogen

Continuïteitsreserve

Positie per 1 januari
Tekort in het jaar
Positie per 31 december 

Langlopende schulden

Lening

De rente op de langlopende lening van foodwatch Duitsland betreft 0 %
Er zijn geen terugbetalingen gedaan en geen aflossingsverplichtigingen.

Kortlopende schulden

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Overige schulden

Vakantiegelden
Projectverplichtingen

De projectverplichtingen betreffen gelden ontvangen van stichting Energo voor
campagneonderzoek. foodwatch zal haar resultaten in de tweede helft van 2015 publiceren.



Toelichting lastenverdeling

Budget 

2014 2014 2013

29,217 38,956 19,478 87,651 174,250 109,034

69,932 69,932 61,440 89,115

41,784 55,712 27,856 17,454 55,535 198,340 190,330 218,235

2,757 3,676 1,838 1,152 3,665 13,089 13,510 13,267

5,581 7,441 3,721 2,331 7,418 26,492 45,390 20,971

1,229 1,639 819 513 1,634 5,835 5,200 4,931

80,568 107,424 53,712 91,383 68,252 401,339 490,120 455,552

Percentage 20% 27% 13% 23% 17% 100.00%

Toelichting lastenverdeling

Besteed aan doelstelling(en)
Onderzoek Informatie Beleids- Fondsenwerving Beheer en administratie Realisatie Realisatie

beïnvloeding Kosten eigen fondsewerving

Media en campagnes

Fondsenwerving

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Kantoor- en algemene kosten

Afschrijvingen

Toelichting
De administratieve grondslagen komen overeen voor de jaren 2013 en 2014.

De verdeling van de kosten over de doelstellingen 'Onderzoek', 'Informatie' en 'Beleidsbeïnvloeding' is op basis van de volgende criteria vastgesteld:

* direct toerekenbare kosten worden direct toegerekend;

* niet direct toerekenbare kosten worden toegerekend aan de hand van een schatting van op brutoloonkosten gebaseerde gewogen fulltime eenheden (fte's) die de

  medewerkers aan een activiteit hebben besteed.

De onder 'Fondsenwerving' en 'Beheer en administratie' zijn op overeenkomstig wijze toegerekend.

De verdeling van de kosten van overhead zijn als volgt: 

* Personeelskosten

* Huisvestingskosten

* Kantoor- en algemene kosten

* Afschrijvingen

Het doel van foodwatch is om volledige transparantie binnen de voedselketen te realiseren en consumenten te beschermen tegen gezondheidsrisico's en fraude.

Alle inspanningen en kosten om financiële steun voor de organisatie te realiseren zijn samengebracht onder fondsenwerving. In 2014 investeerden we in het verkrijgen van  

baten middels werving van donateurs, het indienen van projectvoorstellen bij vermogensfondsen en de verkoop van loten voor de Vriendenloterij. 

Onder beheer en administratie staan de doorberekende kosten benodigd voor management, planning & control, en administratie. Hoewel essentieel, dragen deze kosten noch

bij aan de doelstellingen, noch aan de fondsenwerving.



Toelichting op de staat van bat

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Budget
2014 2014 2013

175,721 192,000 118,093

140,000 140,000 135,000

24,685 14,000 69,788

40,000 40,000 10,000

380,406 386,000 332,881

Greenpeace 0 0 6,667

164 0 0

164 0 6,667

54,123 50,400 77,206

15,809 11,040 11,909

69,932 61,440 89,115

Inkomsten uit fondsenwerving

Giften en donaties

Vermogensfondsen

foodwatch Duitsland

Stichting Energo

De inkomsten uit fondsenwerving zijn met ruim 14% gestegen ten opzichte van 2013. De 

inkomsten uit donaties en giften zijn het sterkst gestegen, met ruim 48%. Stichting Energo 

Heeft net als in 2013 ook in 2014 weer een project gehonoreerd. foodwatch Duitsland heeft 

de overgang naar de nieuwe website ondersteund en een deel van de juridische kosten ge-

dekt die voortvloeiden uit de rechtszaak die we tegen de NVWA hebben aangespannen.

Baten uit acties van derden

Vriendenloterij

De baten uit acties van derden zijn teruggelopen, doordat er in 2014 geen aanvullende

 voorstellen door fondsenwervende instellingen zijn gehonoreerd

Kosten eigen fondsenwerving

Telemarketing en online werving

Administratie van donateurs

foodwatch Nederland heeft ook in 2014 bewust geïnvesteerd in fondsenwerving aan de

hand van telemarketing en het vergroten van het aantal nieuwsbriefabonnees via een 

samenwerking met Change.org. Tevens is er een test gedaan met SMS-doneren.



Toelichting op de staat van bat

50,969 128,600 60,709
Media 36,681 45,650 48,325

87,651 174,250 109,034

150,421 144,720 170,998

25,845 26,900 24,283

5,571 5,280 5,367

16,503 13,430 17,587

198,340 190,330 218,235

7,520 7,800 7,331

3,515 3,600 3,684

1,902 1,610 1,701

152 500 551

13,089 13,510 13,267

3,766 4,500 5,133

118 750 118

7 500 436

757 1,200 1,129

490 600 922

2,137 2,000 3,323

6,654 5,000 6,329

5,875 2,500 1,389

6,687 13,340 2,191

0 15,000 0

26,493 45,390 20,971

Media en campagnes

Campagnes

foodwatch heeft minder budget besteed aan media en campagnes dan in 2013. 

Personeelskosten
Bruto salaris 

Sociale verzekeringen

Pensioenen

Overige personeelskosten

Net als in 2013 zijn er ook in 2014 3,4 medewerkers werkzaam geweest op het kantoor. 

Daarnaast hebben we een uitzendkracht ingehuurd voor het bouwen van de website, zijn er

twee stagaires begeleid en zijn er vier vrijwilligers actief geweest.

Huisvestingskosten
Huur

Schoonmaak

Energie

Overige huisvestingskosten

foodwatch Nederland huurt een kantoor aan de Fizeaustraat 23 te Amsterdam.

Kantoor- en algemene kosten
Reiskosten

Representatie

Bestuurskosten

Contributies en abonnementen

Telefoon

Administratie 

Accountantskosten

Bankkosten

Overige kosten

Onvoorzien

In 2014 hebben we de kosten weten te beheersen. Bankkosten zijn vooral hoger geworden als 

gevolg van de overgang naar het Europese betalingssyteem (SEPA).
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Website 842 300 0

2,000 2,000 1,998

2,993 2,900 2,933

5,835 5,200 4,931

Afschrijvingskosten

Verbouwingen

Inventaris
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