FINANCIEEL VERSLAG 2014
DE DUURZAME LEVENSMIDDELENKETEN
STICHTING ECOVERPAKKINGEN
LEIDSCHENDAM-VOORBURG

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

1

INHOUDSOPGAVE

Pagina

Jaarverslag
1. Directieverslag

2

Jaarrekening 2014
1. Balans per 31 december 2014
2. Staat van baten en lasten over 2014
3. Toelichting algemeen
4. Toelichting op afzonderlijke posten van de balans
5. Toelichting op afzonderlijke posten van de staat van baten en lasten

4
5
6
8
10

Overige gegevens
1. Verwerking saldo baten en lasten
2. Controleverklaring

12
12

DE DUURZAME LEVENSMIDDELENKETEN STICHTING ECOVERPAKKINGEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

2
1 DIRECTIEVERSLAG
De rechtspersoon
De Duurzame Levensmiddelenketen Stichting EcoVerpakkingen is gevestigd te LeidschendamVoorburg. De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
Haaglanden onder nummer 41158065. De contactgegevens van de stichting luiden:

Bezoekadres:
Overgoo 13
2266 JZ Leidschendam

Postadres:
Postbus 262
2260 AG Leidschendam

Telefoon:

070 317 74 76

E-mail:

info@ddleco.nl

Website:

www.ddleco.nl

Samenstelling bestuur en directie:

Bestuur

Dhr. S.G. van den Berg, vice-voorzitter
Dhr. K.L. van der Doel, voorzitter
Dhr. B. Roetert, bestuurslid

Directie
Dhr. Ph. Den Ouden
Dhr. M.J. Roos
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Activiteiten
In 2014 is weer een groot aantal projecten op het gebied van verpakkingen en duurzaamheid van
CBL en FNLI door de Stichting financieel ondersteund. Bijvoorbeeld op het gebied van
energiebesparing, het duurzaam maken van de cacao- en sojaketen en het tegengaan van
voedselverspilling. Daarnaast draagt de Stichting onder meer financieel bij aan de Alliantie
Verduurzaming Voedsel.

De Alliantie Verduurzaming Voedsel, waarin horeca, cateraars, boeren & tuinders, fabrikanten en
supermarkten samenwerken, riep 2014 uit tot het ‘Jaar tegen Voedselverspilling’. De oproep van de
Alliantie heeft ervoor gezorgd dat bedrijven en organisaties meer initiatieven nemen om
voedselverspilling tegen te gaan en tegelijk de consument bewuster maken van eigen gedrag. De
Alliantie Verduurzaming Voedsel bundelde de initiatieven die in 2014 hebben bijgedragen aan het
verminderen van voedselverspilling.

De resultaten uit 2014 vormen voor de Alliantie Verduurzaming Voedsel een belangrijke stimulans
om in 2015 vastberaden door te gaan met het terugdringen van verspilling. Individuele bedrijven
hebben het thema hoog op de agenda en met klinkende ambities, waaronder ‘zero’ waste’productieprocessen, consumentenacties, samenwerking, monitoring en bewustwording van
medewerkers en consumenten.

Op het gebied van bewustwording bij consumenten is nog steeds de grootste winst te behalen. Dit
blijft dan ook dit jaar een belangrijk aandachtspunt, waarvoor de Alliantie hulp inroept bij overheid,
media en maatschappelijke organisaties. Ook wordt een concrete pilot opgestart om beter te meten
wat er nu echt verspild wordt. Daarnaast werkt de Alliantie aan een intensieve samenwerking met
de Voedselbanken en het Voedingscentrum en het aanpakken van overbodige wet- en regelgeving.

Veel tijd en energie hebben CBL en FNLI gestoken in de uitvoering van de Raamovereenkomst
Verpakkingen.

In deze tienjarige overeenkomst is een groot aantal afspraken en doelstellingen vastgelegd met
betrekking tot het verduurzamen van verpakkingen en afgedankte verpakkingen zo veel mogelijk te
gebruiken als grondstof. Uiteindelijk doel van de Raamovereenkomst is het sluiten van de
verpakkingsketen.

Sinds 1 januari 2013, de datum waarop de Raamovereenkomst van kracht werd, zijn allerlei
activiteiten in gang gezet die uiteindelijk moeten leiden tot de afgesproken doelstellingen. De
Stichting ondersteunt daarbij de sector bij het opstellen van de zogenaamde
brancheverduurzamingsplannen. In de Raamovereenkomst Verpakkingen is afgesproken dat er
door het bedrijfsleven brancheverduurzamingsplannen voor verpakkingen worden gemaakt, met
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daarin opgenomen de hoogst haalbare doelen. Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) is
daarin aangewezen als de partij die deze plannen op de kwaliteit toetst. De verantwoordelijkheid
voor het opgstellen van de brancheverduurzamingsplannen ligt bij het bedrijfsleven. Met deze
aanpak wordt op een ook voor Europese begrippen nieuwe manier met het verduurzamen van
verpakkingen omgegaan.

De mate waarin branches hun verpakkingen verduurzamen, is erg verschillend. Deze nieuwe
methode en de diversiteit in verduurzaming hebben er voor gezorgd dat de plannen nog niet in 2013
gemaakt konden worden.

Het eerste jaar en een deel van 2014 zijn benut voor het ontwikkelen van een methodiek om
branches te steunen bij het maken van hun verduurzamingsplan. Veel branches zijn vanaf de
tweede helft van 2014 aan de slag gegaan.

Eind 2014 is voor ruim 70% van de markt een plan ingediend bij het KIDV en heeft nog een kwart
toegezegd dit in het eerste kwartaal van 2015 te gaan doen. Daarmee wordt dan vrijwel de hele
markt gedekt. De plannen worden getoetst, vastgesteld en dan openbaar. Naar verwachting zullen
in 2015 voor 80% van de markt plannen met daarin hoogst haalbare doelen zijn vastgesteld door
het KIDV. Over de tussentijdse resultaten wordt regelmatig gerapporteerd.

Leidschendam, september 2015
De Directie
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1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014
(na resultaatbestemming)

31 december 2014

Ref.

€

31 december 2013

€

€

€

ACTIVA

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
omzetbelasting
overige vorderingen en
en overlopende activa

Liquide middelen

4.1

29.640

55.492

4.2

31.333

115.923

4.3

60.973

171.415

10.815.717

12.037.569

10.876.690

12.208.984

PASSIVA

Eigen vermogen

4.4

vrije reserves
bestemmingsreserve projecten

77.970
10.350.294

77.970
11.835.358

10.428.264

11.913.328

Kortlopende schulden

crediteuren
overige schulden en
overlopende passiva

4.5

73.940

208.220

374.486

87.436

448.426

295.656

10.876.690

12.208.984
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2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

Ref.

2014

begroting

2013

€

€

€

Lasten
bestuurs- en secretariaatskosten
advieskosten
algemene kosten

5.1
5.2
5.3

35.195
29.505
2.624

35.000
16.000
10.000

34.122
21.291
6.382

Totaal organisatiekosten
projectkosten

5.4

67.324
1.536.158

61.000
1.680.000

61.795
1.598.891

(1.603.482)

(1.741.000)

(1.660.686)

Totale lasten
Renteopbrengsten

5.5

Saldo

118.418

170.000

172.461

(1.485.064)

(1.571.000)

(1.488.225)

(1.485.064)

(1.571.000)

(1.488.225)

Verwerking saldo:
Mutatie bestemmingsreserve projecten
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3. TOELICHTING ALGEMEEN
3.1 ALGEMEEN
Activiteiten
De stichting heeft ten doel het algemeen belang dienen door middel van het stimuleren van projecten
en onderzoek naar duurzaamheid in de keten van fast moving consumer goods. De stichting zal dit
doen door het ter beschikking stellen van gelden uit de aanwezige fondsen ten behoeve van de
volgende doelen:
-

Projecten en activiteiten, gericht op materiaalhergebruik en materiaalverwerking van
verpakkingen in de afdankfase, met name via nascheiding.
Projecten en activiteiten, gericht op de aanpak, vermijding en vermindering van het broeikasgas
CO2.
Projecten en activiteiten, gericht op een effectief en efficiënt energieverbruik in inkoop-,
productie-, distributie- en verkoopprocessen.
Projecten en activiteiten, gericht op de aanpak en vermindering van milieubelasting.
Overige projecten en activiteiten passend in de doelstelling.

De geldmiddelen van de stichting bestaan voornamelijk uit aanwezige fondsen in een
bestemmingsreserve en renteopbrengsten hierover.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur
zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening
opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op
de desbetreffende jaarrekeningposten.
3.2 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 Organisaties zonder
winststreven, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn
referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven
ten opzichte van het voorgaande jaar.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.
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Bestemmingsreserve projecten
Onder de bestemmingsreserve projecten is opgenomen het door het bestuur afgezonderde gedeelte
van het eigen vermogen waaraan een beperktere bestemming is gegeven dan gezien de doelstelling
van de stichting voor vrije reserves zou zijn toegestaan.

3.3 GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET SALDO VAN BATEN EN LASTEN
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De
baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar
zijn.
Bijdragen deelnemers
Per 1 januari 2006 is de contributieheffing geheel stopgezet.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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4 TOELICHTING OP AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE BALANS

4.1 Omzetbelasting

Het ultimo 2014 te ontvangen bedrag is begin 2015 ontvangen.

4.2 Overige vorderingen en overlopende activa

nog te ontvangen interest banken
bijdrage kosten adviseur
overige vorderingen en overlopende activa

31-12-2014

31-12-2013

€

€
25.313
6.020

36.413
79.510
-

31.333

115.923

1.945
5.000.000
5.000.000
813.772

20.171
5.038.880
5.135.544
1.842.974

10.815.717

12.037.569

Alle vorderingen hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.

4.3 Liquide middelen
ABN AMRO MeesPierson rekening-courant
ABN AMRO MeesPierson private banking spaarrekening
ABN AMRO MeesPIerson ondernemerstopdeposito
ABN AMRO MeesPierson ondernemerstopdeposito plus

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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4.4 Eigen Vermogen

31-12-2014

31-12-2013

€

€

Vrije reserves
stand 1 januari, resp. 31 december

77.970

77.970

stand 1 januari
uit verwerking saldo boekjaar

11.835.358
(1.485.064)

13.323.583
(1.488.225)

Stand 31 december

10.350.294

11.835.358

Bestemmingsreserve projecten

De reserve is, naast de lopende exploitatiekosten voor administratie en de begeleiding van projecten,
bestemd voor projecten in het kader van de duurzame levensmiddelenketen.
Het doel van deze projecten is het verduurzamen van producten en productieprocessen naar de
wensen van de consument en de maatschappij.

4.5 Overige schulden en overlopende passiva

Kenniscentrum nascheiding
accountants- en administratiekosten
Projectkosten
Advieskosten

31-12-2014

31-12-2013

€

€
6.200
350.000
18.286

42.086
6.050
39.300

374.486

87.436

Onder de kortlopende schulden worden verplichtingen opgenomen die binnen 1 jaar vervallen.
Niet in balans opgenomen verplichtingen
De stichting heeft geen niet in de balans opgenomen verplichtingen.
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5 TOELICHTING OP AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

5.1 Bestuurs- en secretariaatskosten

bestuurskosten
secretariaatskosten

2014

begroting

2013

€

€

€

15.595
19.600

15.000
20.000

15.000
19.122

35.195

35.000

34.122

13.720
15.785

16.000
-

13.330
7.961
-

29.505

16.000

21.291

5.2 Adviseurs kosten
accountants- en administratiekosten
belastingadviseur
advieskosten

5.3 Algemene kosten
telefoon, fax en porti
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
website
kantoorbenodigdheden
overige algemene kosten

132
959
1.035
322
176

2.624

132
1.271
4.945
16
18

10.000

6.382
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5.4 Projectkosten

2014

€
Kenniscentrum Nascheiding
DDL projecten FNLI en CBL
Onderzoeksagenda Verduurzaming Voedselketen
Round tables palmolie en soja
raamovereenkomst verpakkingen:
-ondersteuning CBL en FNLI
Changing the Loop
projecten:
-Alliantie Verduurzaming Voedsel
-PPS Waardevol perspectief Ander Vlees
-PWC voedselverspilling
-KPMG brancheverduurzamingsplan
-diversen projecten

begroting

2013

€

€

21.500
700.000
533.725
35.000

65.000
700.000
525.000
40.000

126.000
700.000
523.260
30.000

100.000
-

100.000
200.000
50.000)
)
)
)
)
)

95.000
25.000
60.000
34.863
4.768

50.000
36.865
59.068

1.536.158

1.680.000

1.598.891

5.5 Renteopbrengsten
ABN AMRO MeesPierson private banking spaarrekening 61.482
ABN AMRO MeesPIerson ondernemerstopdeposito
50.427
ABN AMRO MeesPierson ondernemerstopdeposito plus
6.509
Lening Stichting Afvalfonds Verpakkingen
-

118.418

78.808
74.533
8.325
10.795

170.000

172.461

5.6 Personeel
Gedurende het jaar 2014 waren er geen werknemers in dienst bij de stichting.

Leidschendam, september 2015

Directie
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Overige gegevens

Verwerking saldo baten en lasten
Voor de verwerking van het saldo wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.
Controleverklaring
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