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Balans per 31 december 2020
(na resultaatbestemming)

31/12/2020 31/12/2019
 €  € 

Activa
Overlopende activa en vorderingen  101.900  82.100 

Liquide middelen  488.649  393.139 

Totaal  590.549 475.239

31/12/2020 31/12/2019
 €  € 

Passiva

Reserves
Algemene reserve  360.765  256.599 

 360.765  256.599 

Kortlopende schulden
Overlopende passiva en schulden  229.783  218.640 

 229.783  218.640 

Totaal  590.548  475.239 

Winst-en-verliesrekening over 2020

2020 Begroting 2020 2019 
 €  €  € 

Opbrengsten
Opbrengsten uit eigen fondswerving  451.711  537.298  356.167 

Opbrengsten uit acties van derden  500.000  500.000  500.000 

Bijdragen overheid  102.653  111.758  38.933 

Overige opbrengsten  35  15.720  75 

Totaal  1.054.399  1.164.776  895.175 

Kosten
Personeel  548.309  580.127  522.060 

Overige personeelskosten  21.230  27.574  22.159 

Huisvesting  21.337  23.000  21.007 

Kantoor  3.100  5.500  2.506 

Organisatie  61.707  67.500  58.762 

Communicatie  91.674  58.000  22.489 

Platform  35.187  44.862  - 

Projectkosten (exclusief personeel)  167.212  300.034  168.214 

Onvoorzien  -  10.000  - 

Totaal  949.756  1.116.597  817.197 

Operationeel resultaat  104.643  48.179  77.978 
Financiële baten/lasten  -477  -  -448 
Resultaat  104.166  48.179  77.530 

Resultaatbestemming
Algemene reserve  104.166  48.179  77.530 

Totaal  104.166  48.179  77.530 
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Toelichting algemeen 
 

Algemeen 
De Stichting Fairfood International is statutair gevestigd te Amsterdam op de Mauritskade 
63 (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34141098). 
 
Grondslag van waarde en resultaatbepaling 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslag-
geving 640 ‘Organisaties zonder winststreven’ van de Nederlandse accounting stan-
daarden. De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering 
van de activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders vermeld, tegen nominale 
waarde. Opbrengsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. 
Kosten worden ook verantwoord in de periode waarop ze betrekking hebben.
 
Buitenlandse valuta 
De rekeningen van de organisatie worden gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta 
van Fairfood. Transacties in vreemde valuta worden omgerekend naar euro aan het 
begin van de maand waarin de transactie plaatsvindt. Op het einde van het boekjaar 
worden alle vorderingen en schulden in vreemde valuta omgezet in euro’s op basis van 
de wisselkoers per balansdatum. Wisselkoersresultaten zijn toegevoegd aan de staat van 
baten en lasten. 
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 
Vaste activa 
De immateriële- en materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, 
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere 
waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte 
levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgings-
prijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf 
het moment van ingebruikneming. 
 
Vorderingen 
De vorderingen worden opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs. Dit is vaak gelijk 
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van 
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op 
basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 
 
Vlottende activa 
Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking.
 
Reserves 
De reserves betreffen het saldo activa verminderd met de schulden en voorzieningen. 
Fairfood streeft naar een algemene reserve van minimaal 45 procent en maximaal 60 
procent van de jaarlijkse doorlopende kosten van de werkorganisatie. Dit wordt gedaan 
om directe problemen te voorkomen die zich kunnen voordoen in geval van financiële 
tegenvallers. 

Passiva 
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. 
Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, die vergelijkbaar is met de nominale 
waarde. Overlopende posten worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde. 
 
Grondslagen voor de resultaatbepaling 
 
Opbrengsten uit eigen fondsenwerving
Opbrengsten uit eigen fondsenwerving worden opgenomen in het jaar waarin de beste-
dingen hebben plaatsgevonden.
 
Opbrengsten uit acties van derden
De opbrengsten uit acties van derden betreffen giften en donaties. Deze worden verant-
woord in het jaar van ontvangst. Er wordt derhalve geen rekening gehouden met vooruit 
ontvangen giften en donaties.

Bijdragen overheid
Bijdragen overheid worden toegerekend op basis van de gerealiseerde (in-) directe 
bestedingen aan de doelstelling binnen de in de toezegging vastgelegde kaders.
 
Overige opbrengsten
De overige opbrengsten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
 
Lonen
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoor-
waarden verwerkt in de staat van baten en lasten.
 
Overige lasten
De overige lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het 
verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
 
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de 
effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva.
 
Vennootschapsbelasting
De jaarrekening is opgesteld in de veronderstelling dat de activiteiten van Fairfood zijn 
vrijgesteld van vennootschapsbelasting.
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Toelichting op de balans per 31 december 2020

31/12/2020 31/12/2019
 €  € 

Overlopende activa en vorderingen
Vooruitbetaalde kosten  9.309  6.029 

Nog te ontvangen bedragen  68.634  286 

Debiteuren  23.957  75.785 

Totaal  101.900  82.100 

Liquide middelen
Kas  48  48 

Betaalrekeningen  41.765  41.339 

Spaarrekening  446.836  351.752 

Totaal  488.649  393.139 

Algemene reserve
Balans per 1 januari  256.599  179.069 

Bestemming van het resultaat  104.166  77.530 

Balans per 31 december  360.765  256.599 

Kortlopende schulden
Crediteuren  9.082  21.778 

Overlopende passiva  39.877  25.775 

Te betalen loonheffing  18.294  15.970 

Te betalen omzetbelasting  4.450  13.902 

Nog te besteden projectgelden  158.080  141.215 

Totaal  229.783  218.640 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen:    
Fairfood heeft een huurovereenkomst met het Koninklijk Instituut voor de Tropen afgesloten.  
Deze overeenkomst wordt vanaf dit jaar steeds per 1 april met een jaar verlengd, waarbij een  
opzegtermijn van vier maanden geldt. De huurlast voor 2021 bedraagt € 20.934.    

Toelichting op de winst-en-verliesrekening 2020
De winst- en verliesrekening laat een omvang aan baten voor 2020 zien van € 1.054.399 t.o.v. een 
begrote € 1.164.776. Het financieel resultaat bedroeg in 2020 € 104.166 daar waar een resultaat van  
€ 48.179 begroot was. De lagere baten worden vooral veroorzaakt door uitstel van werkzaamheden  
die niet mogelijk waren als gevolg van COVID-19, met name in het project dat met Verstegen Spices & 
Sauces. Het hogere resultaat is positief, grotendeels door lagere algemene uitgaven, maar is ook 
veroorzaakt doordat de platformontwikkeling iets getemporiseerd is.    

2020 2019 

 €  € 
Opbrengsten
Opbrengsten uit eigen fondswerving
Donaties en giften  313  904 

Sponsoring in kind (google ad-grants)  50.073  - 

Bijdragen ngo's  158.436  183.029 

Opdrachten bedrijven  242.889  172.199 

Opbrengst campagne-verkoop  -  35 

Totaal  451.711  356.167 

Opbrengsten uit acties van derden
Nationale Postcode Loterij

- Algemene financiering  500.000  500.000 

Totaal  500.000  500.000 

Bijdragen overheid
GIZ - duitsland  102.653  38.933 

Totaal 102.653  38.933 

De baten van GIZ-Duitsland betreft een subsidie voor de ALIGN-tool. Bij het opstellen van deze 
jaarrekening is deze subsidie nog niet vastgesteld. De exacte hoogte van de bijdrage is om deze reden 
nog onzeker. Het opgenomen bedrag is gelijk aan de verantwoording van de door ons gemaakte kosten.  
   

Specificatie bijdragen NGO's
HIVOS  65.298  65.326 
SIDN  45.983  29.017 
CTA  27.155  22.410 

Solidaridad  20.000  - 

Rainforest alliance  -  47.300 

KMF  -  18.776 

JMCA  -  200 
Totaal  158.436  183.029 
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2020 2019 
 €  € 

Kosten
Personeel
Lonen en salarissen  361.454  372.538 

Sociale lasten  53.364  59.534 

Personeel niet in loondienst  133.491  89.988 

Totaal  548.309  522.060 

Overige personeelskosten

Reiskosten  1.267  5.627 

Scholing  1.212  2.379 

Kantinekosten  907  3.361 

Ziekteverzuimverzekering  6.834  - 

Diverse personeelskosten  11.010  10.792 

Totaal  21.230  22.159 

Huisvestingskosten
Huur  20.560  19.800 

Overige huisvestingskosten  777  1.207 

Totaal  21.337  21.007 

Projectkosten (exclusief personeel)
Living wage/income projects  69.165  78.873 

Transparency projects  98.047  79.053 

Other projects  -  10.288 

Totaal  167.212  165.421 

Financiële baten en lasten
Rentebaten  € 2  € 83 

Bankkosten   -479   -531 

Totaal   -477   -448 

De gemiddelde FTE van personeel in loondienst in 2020 was 5,76 (2019: 6,12)    

Directeur-bestuurder S.B. de Jong ontving in 2020 een totale bruto bezoldiging van € 97.146 bij een 
full-time betrekking van 36 uur per week. Dit bedrag is inclusief vakantiegeld en een vergoeding t.b.v. 
een pensioenvoorziening. Er zijn geen leningen verstrekt aan de directeur-bestuurder. Deze beloning is 
conform de ‘regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties’ van Goede Doelen Nederland. 
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging.  
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