
STICHTING FOODWATCH NEDERLAND
TE AMSTERDAM



JAARREKENING 2015



BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA RESULTAATBESTEMMING)

31 dec 15 31 dec 14
ACTIVA

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa
Software 15.361 6.357

15.361 6.357

Materiële vaste activa
Verbouwingen 0 102
Inventaris 2.504 4.824

2.504 4.926

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren 21.754 8.041
Overige vorderingen 8.198 4.352

29.952 12.393

Liquide middelen 17.845 70.909
17.845 70.909

Totaal 65.662 94.569



BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA RESULTAATBESTEMMING)

31 dec 15 31 dec 14
PASSIVA

EIGEN VERMOGEN
Continuïteitsreserve -426.758 -301.151

-426.758 -301.151

LANGLOPENDE SCHULDEN
Lening foodwatch Duitsland 435.000 330.000

435.000 330.000

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren 36.480 22.481
Belastingen en sociale verzekeringen 8.116 5.723
Overige schulden 12.824 37.532

57.420 65.736

Totaal 65.662 94.585



STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015
(in Euro's)

Realisatie

2015

Budget

2015

Realisatie

2014

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving 326.023 323.000 380.406
Baten uit acties van derden 310 0 164
Rentebaten 64 0 80
Overige baten 1.665 1.200 12

Som der baten 328.062 324.200 380.662

LASTEN

Besteed aan doelstelling(en)
Onderzoek 58.780 85.000 80.568
Informatie 146.951 150.000 107.424
Beleidsbeïnvloeding 88.170 80.000 53.712

293.901 315.000 241.705

Kosten eigen fondsenwerving 107.034 108.000 91.383

Beheer en administratie 52.733 72.000 68.252

Som der lasten 453.668 495.000 401.339

Resultaat -125.606 -170.800 -20.677

Onttrekking aan

Continuïteitsreserve -125.606 -20.677



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.

Continuïteit
De stichting heeft een negatief resultaat gerealiseerd van € 125.606 en de langlopende
en kortlopende schulden van de stichting overstijgen de totale activa met € 426.758.
Dit uit zich in een negatieve continuïteitsreserve.
De negatieve continuïteitsreserve is ontstaan doordat in de afgelopen jaren fors is

geïnvesteerd in de naamsbekendheid en het creëren van een sterke foodwatch organisatie
in Nederland. Deze aanloopkosten zijn gefinancierd door foodwatch Duitsland.
foodwatch Duitsland heeft aangegeven de verstrekte, achtergestelde, financiering niet
op korte termijn te zullen opeisen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt voor een aanvullende
financiering van € 110.000, waarmee de begrote liquiditeitstekorten voor 2016 en 2017

grotendeels kunnen worden opgevangen. Het bestuur verwacht de activiteiten duurzaam

te kunnen voortzetten.

Gegeven deze verwachting is de jaarrekening opgesteld uitgaande van de

continuïteitsveronderstelling van de stichting.

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.

Reserves
De jaarrekening is opgesteld op basis van een continuïteitsveronderstelling.
Een continuïteitsreserve 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.

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 opbrengsten 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.

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 PER 31 DECEMBER 2015
(Euro)

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Software Totaal
Boekwaarde per 1 januari 2015
Aanschafwaarde 7.199 7.199
Gecumuleerde afschrijvingen -842 -842
Boekwaarde 6.357 6.357

Veranderingen in het lopende jaar

Investeringen 10.710 10.710
Afschrijvingen -1.706 -1.706

9.004 9.004

Boekwaarde per 31 december 2015
Aanschafwaarde 17.909 17.909
Gecumuleerde afschrijvingen -2.548 -2.548
Boekwaarde 15.361 15.361

In 2015 is er nieuwe database-software in gebruik genomen.

Materiële vaste activa

Verbouwingen Inventaris Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2015
Aanschafwaarde 9.990 14.954 24.944
Gecumuleerde afschrijvingen -9.888 -10.130 -20.018
Boekwaarde 102 4.824 4.926

Veranderingen in het lopende jaar
Investeringen 0 0 0
Afschrijvingen -102 -2.320 -2.422

-102 -2.320 -2.422

Boekwaarde per 31 december 2015
Aanschafwaarde 9.990 14.954 24.944
Gecumuleerde afschrijvingen -9.990 -12.450 -22.440
Boekwaarde 0 2.504 2.504

De afschrijvingspercentages zijn:
Software: 20% op jaarbasis
Inventaris: 20% op jaarbasis
Verbouwingen: 20% op jaarbasis



31 dec 15 31 dec 14
VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren 21.754 8.041
Borgsommen 1.900 1.900
Vooruitbetaalde kosten 2.604 2.452
Overige vorderingen 3.694 0

29.952 12.393

Liquide middelen
Triodosbank, spaarrekening 2.000 68.000
Triodosbank, lopende rekening 8.893 1.843
Triodosbank, donateursrekening 6.939 1.022



Kas 12 44
17.845 70.909

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(Euro)

31 dec 15 31 dec 14
Eigen vermogen

Continuïteitsreserve

Positie per 1 januari -301.151 -280.474
Tekort in het jaar -125.607 -20.677
Positie per 31 december -426.758 -301.151

Langlopende schulden
31 dec 15 31 dec 14

Lening 435.000 330.000
435.000 330.000

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

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Belastingen en premies sociale verzekeringen 8.116 5.723

8.116 5.723

Overige schulden
Overige schulden 3.630 0
Vakantiegelden 9.194 7.532
Projectverplichtingen 0 30.000

12.824 37.532



Toelichting lastenverdeling

Onderzoek Informatie Beleids- Fondsenwerving Realisatie Budget Realisatie

beïnvloeding Kosten eigen fondsenwerving 2015 2015 2014

Media en campagnes 18.902 47.255 28.353 94.509 113.000 87.651

Fondsenwerving 70.687 70.687 77.000 69.932

Personeelskosten 33.945 84.863 50.918 30.940 44.887 245.554 255.000 198.340

Huisvestingskosten 1.726 4.316 2.589 1.573 2.283 12.488 15.000 13.089

Kantoor- en algemene kosten 3.636 9.090 5.454 3.314 4.808 26.303 30.000 26.493

Afschrijvingen 571 1.427 856 520 755 4.128 5.000 5.835

58.780 146.951 88.170 107.034 52.733 453.669 495.000 401.339

Percentage 13% 32% 19% 24% 12% 100,00%

Toelichting
De administratieve grondslagen komen overeen voor de jaren 2014 en 2015.

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 berekening van de brutoloonkosten. Deze ziin gewogen aan de hand van de acitviteiten

door medewerkers besteed.

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 2015 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.

Besteed aan doelstelling(en)
Beheer en administratie



TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

Inkomsten uit eigen fondsenwerving

Budget

2015 2015 2014

Giften en donaties 238.331 229.000 175.721

Adessium Foundation 0 0 140.000

foodwatch Duitsland 57.692 64.000 24.685

Stichting Energo 30.000 30.000 40.000

326.023 323.000 380.406

De inkomsten uit fondsenwerving zijn met 15% gedaald ten opzichte van 2014. De inkomsten

uit donaties en giften zijn echter met 38% gestegen. Stichting Energo heeft

net als in 2014 ook in 2015 weer een project gesteund. foodwatch Duitsland heeft de overgang

naar de nieuw management ondersteund en een campaigner met name voor het TTIP-project gefaciliteerd.

Baten uit acties van derden

Vriendenloterij 310 0 164

310 0 164

De baten uit acties van derden zijn gestegen, door ondersteuning van de Vriendenloterij.

Diverse baten

Rentebaten 64 0 80

Overige baten 1.665 1.200 12

1.729 1.200 92

Fondsenwerving



Telemarketing en online werving 50.890 50.000 54.123

Administratie van donateurs 19.797 27.000 15.809

70.687 77.000 69.932

foodwatch Nederland is in 2015 overgegaan naar een andere database, waardoor (mogelijke)

donateurs gerichter benaderd kunnen worden.

Media en campagnes

Campagnes 59.089 77.000 50.969

Media 35.420 36.000 36.681

94.509 113.000 87.651

foodwatch heeft minder budget besteed aan campagnes.

Personeelskosten
Bruto salaris 195.784 200.000 150.421

Sociale verzekeringen 29.911 35.000 25.845

Pensioenen 7.161 7.000 5.571

Overige personeelskosten 12.698 13.000 16.503

245.554 255.000 198.340

In 2015 zijn er 4 ftes bij foodwatch in dienst geweest. Daarnaast zijn er drie vrijwilligers

actief geweest.

Huisvestingskosten
Huur 7.632 8.000 7.520

Schoonmaak 3.163 3.600 3.515

Energie 1.521 1.600 1.902

Overige huisvestingskosten 171 1.800 152

12.488 15.000 13.089

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

Kantoor- en algemene kosten
Reiskosten 7.205 6.000 3.766

Representatie 322 400 118

Bestuurskosten 159 400 7

Contributies en abonnementen 826 1.100 757

Telefoon 295 300 490

Administratie 2.796 2.200 2.137



Accountantskosten 3.662 6.000 6.654

Bankkosten 4.028 4.300 5.875

Overige kosten 7.010 9.300 6.687

26.303 30.000 26.493

In 2015 heeft foodwatch de kosten weten te beheersen.

Afschrijvingskosten
Software 1.706 1.500 842

Verbouwingen 102 100 2.000

Inventaris 2.320 3.400 2.993

4.128 5.000 5.835
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015van Stichting foodwatch
Nederland te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per
31 december 2015 en de winst-en-verliesrekening over 2015 met de toelichting, waarin
zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening
die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het
opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de in Nederland geldende
RJ-Richtlijn 650: Fondsenwervende Instellingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk
voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeelover de jaarrekening op basis
van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij
voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle
zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle
informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming,
met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing
in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het
getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die
passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot
doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
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beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de
redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede
een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
samenstelling van het vermogen van stichting foodwatch Nederland per 31 december
2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met de in Nederland geldende
RJ-Richtlijn 650: Fondsenwervende Instellingen.

's-Hertogenbosch, 2 augustus 2016

Baker Tilly Berk N.V.

Was getekend

drs. M. de Rouw RA
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