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Ledelsens påtegning

Undertegnede har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016/17 for Stop Spild Af
Mad.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af virksomhedens
aktiviteter for regnskabsåret 2016/17.
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København, den 8. juni 2018

Selina Juul
Bestyrelsesformand
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Den uafhængige revisors reviewerklæring

Til ledelsen i Stop Spild Af Mad
Vi har udført review af årsregnskabet for Stop Spild Af Mad for regnskabsåret 16. november
2016 - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og
noter.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi skal udtrykke en
konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den
relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav.
Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review
af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ejerene og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.
Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision
udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.
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Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Virksomhedens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende
billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ejerne anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Den uafhængige revisors reviewerklæring

Konklusion
Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at
årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2017, samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret
16. november 2016 - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Kastrup, den 8. juni 2018
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Exacta Gruppen ApS
statsautoriseret revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 33 35 91 28
Jørgen Roager
Statsautoriseret Revisor
MNE-nr. 18498
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Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Stop Spild Af Mad
Kongens Nytorv 28, 2.
1050 København K
Telefon:

40 72 06 01

CVR-nr.:

38 21 72 91

Regnskabsperiode: 16. november 2016 - 31. december 2017
København
Penneo dokumentnøgle: W8UBK-Z8ZKQ-XFD2O-PZLSH-5QUQL-15LII

Hjemsted:

www.stopspildafmad.org
www.facebook.com/madspild
info@stopspildafmad.org
Ledelsen

Selina Juul, formand

Bestyrelse

Selina Juul, formand
Klaus Jørgensen, næstformand
Klaus Nørlem, bestyrelsesmedlem
Anders René Jensen, bestyrelsesmedlem

Revisor

Exacta Gruppen ApS
statsautoriseret revisionsanpartsselskab
Fuglebækvej 2C, 1. tv.
2770 Kastrup

Pengeinstitut

Nordea A/S
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Ledelsesberetning

Hovedaktivitet
Foreningen Stop Spild Af Mad er efter sit formål en socialøkonomisk forening, der uegennyttigt
arbejder nationalt og internationalt med forebyggelse af madspild og minimering af madspild i
hele værdikæden fra jord til bord – gennem fx. oplysning, formidling, public affairs, nationale og
internationale partnerskaber, en tænketank, kampagner og lignende aktiviteter.
Foreningen Stop Spild Af Mad har tillige til formål at arbejde nationalt og internationalt for at
frembringe, finde og udbrede konkrete løsninger, som kan forebygge og minimere madspild.

Stop Spild Af Mad blev stiftet af Selina Juul den 31. juli 2008 som et frivilligt og selvstændigt
non-profit, privat initiativ. Den 16. november 2016 blev Stop Spild Af Mad formelt omdannet til
en forening.
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Foreningen har et landsdækkende sigte og er almennyttig og uafhængig af politiske, religiøse og
kommercielle interesser.

Ledelsesberetning

Udvikling i året
Forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad’s aktiviteter i 2017 tæller bl.a.:
Generel effekt af Stop Spild Af Mad’s arbejde:

Stop Spild Af Mad’s påvirkning gennem sociale medier:
Stop Spild Af Mad når gennem Facebook, LinkedIn og Twitter samlet til ca. 85.000+ mennesker
om dagen og op til 500.000 mennesker om ugen. Per 14. maj 2017 nåede Stop Spild Af Mad
siden på Facebook op på 64.000 medlemmer.
Stop Spild Af Mad’s påvirkning gennem danske og internationale medier:
I 2017 blev Stop Spild Af Mad verdenskendt. BBC kom til Danmark i februar 2018 og filmede
TV-dokumentar om Stop Spild Af Mad’s arbejde. Teaseren til TV-dokumentaren fik på facebook
over 30 millioner visninger verden over. Dette resulterede i mere end 1.000 internationale
medieomtaler verden over samt flere TV-dokumentarer på bl.a. CNN, tysk-franske ARTE, tyske
Deutsche Welle TV, tysk ZDF samt fransk TV France 2 - med medvirken af H.K.H. Prinsesse
Marie. Denne massive medieomtale har en skønnet værdi på flere millioner kroner og har
bidraget til stor og positiv international interesse for Danmark som fødevarenation.
http://www.bbc.com/news/magazine-39083056
https://www.facebook.com/bbcworldservice/videos/vb.163571453661989/1867118576879263/
http://edition.cnn.com/videos/world/2017/07/21/going-green-selina-juul-food-waste.cnn
http://www.dw.com/en/danish-activists-who-make-a-difference/av-38875229
https://www.youtube.com/watch?v=tSrEdzD4zmM
http://www.spiegel.de/sptv/spiegeltv/arte-re-reportage-zu-gut-fuer-die-tonne-ueberlebensmittelverschwendung-a-1172119.html
http://www.ruv.is/frett/verdlaun-nordurlandarads-thykja-lyftistong
https://www.facebook.com/REbyARTE/videos/10155051222818869/
Deltagelse i og medafsender på projekter, danske:
Afsender på projektet støttet af Tuborgfondet, "STOP SPILD AF MAD - en mærkningsordning”.
Tuborgfondet har støttet foreningen Stop Spild Af Mad med 1.155.000 kr. til projektet og
projektet strækker sig fra 1. september 2017 til 30. september 2018. Projektet har til formål at: 1)
afdække fødevareindustriens interesser i forb. med at indføre et mærkningsordning med fokus på
madspild 2) opbygge et varigt robust økonomisk grundlag til foreningen Stop Spild Af Mad’s
fortsatte arbejde i kampen mod madspild. Konsulentfirmaet PlanMiljø ApS er i dette projekt
underleverandør til foreningen, som sammen med foreningen Stop Spild Af Mad arbejder på
projektet. http://www.tuborgfondet.dk
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Kampen mod madspild er på rette vej. Ifølge en undersøgelse fra Danmarks Statistik for Stop
Spild Af Mad, går kampen mod madspild i den rigtige retning: Op mod halvdelen af danskere
(44,5%) siger, at deres husstand har større fokus på madspild i dag end for 1 år siden.
kilde: Danmarks Statistik for Stop Spild Af Mad - tal fra 2017
http://www.stopspildafmad.dk/danmarksstatistik2017.pdf

Deltagelse i projektet støttet af Miljøstyrelsen "En uafhængig platform til information og data om
madspild - Nationalt Videncenter om Madspild” i samarbejde med PlanMiljø ApS.
Miljøstyrelsen har støttet foreningen Stop Spild Af Mad med 20.000 kr. Projektet har til formål
at: 1) indsamle nye informationer til opdatering af Nationalt Videncenter om Madspild’s
hjemmeside www.madspild.dk med ny data, mm. 2) kvaliltetssikre nye informationer til
opdatering af Nationalt Videncenter om Madspild’s hjemmeside www.madspild.dk med ny data,
mm. 3) deltage i møder i forb. med projektet 4) opdatering af Nationalt Videncenter om
Madspild’s
hjemmeside
www.madspild.dk
med
ny data,
mm.
5)
diverse
kommunikationsopgaver.
http://www.madspild.dk
https://www.folkeskolen.dk/617143/sulten-efter-viden-om-madspild
Deltagelse i projektet støttet af Miljøstyrelsen “For Resten” i samarbejde med Forbrugerrådet
Tænk og Landbrug & Fødevarer. Miljøstyrelsen har støttet foreningen Stop Spild Af Mad med
7.500 kr. Projektet har til formål at opdatere samt kvalitetssikre den gratis app "For Resten” samt
skabe formidling om "For Resten” app til den brede befolkning.
https://taenk.dk/aktiviteter-og-kampagner/apps-fra-forbrugerraadet-taenk/app-brug-dinemadrester-med-resten-appen
Deltagelse i projektet støttet af Miljøstyrelsen ”Udbredelse af madspildsreducerende tiltag i
storkøkkener” i samarbejde med HORESTA, Hotel- og Restaurantskolen, DTU
fødevareinstituttet og PlanMiljø ApS. Miljøstyrelsen har støttet foreningen Stop Spild Af Mad
med i alt 10.000 kr. fordelt på projektets periode 2017 og 2018. Projektet har til formål at
fremme og udbrede madspildsreducerende tiltag i kantiner og storkøkkener og derved bidrage til
mindre madspild.
http://www.horesta.dk
Deltagelse i projektet støttet af VELUX FONDEN ”Kollektive bevægelser og skabelse af
miljønormer: Veje til det bæredygtige samfund” i samarbejde med bl.a. Københavns Universitet.
VELUX FONDEN har støttet foreningen Stop Spild Af Mad med i alt 20.000 kr. fordelt på
projektets periode 2017, 2018 og 2019. Projektet har til formål at bidrage til forskning om
frivillige bevægelser sam skabelse af best practice formidling på området for at gøre det nemt for
danske borgere at selv igangsætte frivillige bevægelser.
http://compass.ku.dk
Ulønnet deltagelse i projektet støttet af Miljøstyrelsen ”Respekt For Maden” i samarbejde med
Landbrug & Fødevarer, De Samvirkende Købmænd, REMA 1000 Danmark og Coop Danmark.
Projektet har til formål at skabe en forbrugerorienteret kampagne med fokus på reduktion af
danskernes madspild.
https://dsk.dk/respekt-for-maden/
Ulønnet deltagelse i landsdækkende samarbejde “Spar & Hjælp". Dansk Folkehjælp, Stop Spild
Af Mad og KIWI gik sammen i kampen om at bekæmpe madspild og hjælpe udsatte i Danmark i
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Ledelsesberetning

Ulønnet deltagelse i Københavns Kommunes kampagne mod madspild “SPIS DET HELE” med
Stop Spild Af Mad som partner. Kampagnen forløb fra oktober 2017 og året ud - og optrådte på
plakatsøjler, busstoppesteder, Go-Cards på caféer, på de sociale medier, hos kendte madbloggere
og meget mere. Derudover var der indgået der et samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen med henblik på udarbejdelse af undervisningsmaterialer om at mindske madspild til
skoleelever i 5. - 6. klasser.
http://www.kk.dk/spis-det-hele
https://www.facebook.com/pg/Madspild/photos/?tab=album&album_id=1730606260296576
Deltagelse i projekter, internationale:
Stop Spild Af Mad er medlem af Europa-Kommissionens vidensplatform om madspild, EU
Platform on Food Losses and Food Waste, som består af toneangivende europæiske aktører og
organisationer, bl.a. FN’s Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation FAO. Arbejdet er ulønnet.
http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/eu-platform/platform-members_en
Stifter og Bestyrelsesformand af Stop Spild Af Mad Selina Juul er blevet medlem af den globale
koalition mod madspild Champions 12.3, hvor hun bidrager til flere internationale publikationer
og projekter om madspild. Arbejdet er ulønnet.
https://champions123.org/the-champions/
Konferencer, debatter, events og andre aktiviteter - danske og internationale:
Gratis oplæg i paneldebat arrangeret af United Nations Youth Association of Denmark.
https://www.facebook.com/events/173283619820015/
Gratis oplæg på FN's verdenskongres "SAVE FOOD" 2017 i Düsseldorf med verdens førende
eksperter og beslutningstagere på fødevareområdet, bl.a. EU-Kommissær for sundhed og
fødevaresikkerhed Vytenis Andriukaitis.
http://www.fao.org/save-food/news-and-multimedia/news/news-details/en/c/472954/
https://www.facebook.com/pg/Madspild/photos/?tab=album&album_id=1554220914601779
Medarrangør samt deltager på Folkemødet på Bornholm 2017 i 7 paneldebatter med bl.a. Miljøog Fødevareminister Esben Lunde Larsen og Bestyrelsesformand for Carlsberg A/S Flemming
Besenbacher. https://www.facebook.com/events/1813105189018246/
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et nyt landsdækkende initiativ, som aldrig er set før i verden: Spar & Hjælp. KIWI satte Spar &
Hjælp klistermærker på gode datovarer, der nærmede sig sidste salgsdato. Hver gang en kunde
købte en vare med Spar & Hjælp mærke på, donerede KIWI en krone til Dansk Folkehjælp. Det
gav kunder mulighed for både at bekæmpe madspild og samtidig hjælpe udsatte danske familier.
Spar & Hjælp gav forbrugerne incitament til at købe gode, billige datovarer, hjælpe butikkerne
med at nedbringe madspild og samtidig hjælpe udsatte danskere. På 1 måned var der indsamlet
ca. 200.000 kr. til Dansk Folkehjælp gennem samarbejdet “Spar & Hjælp”.
https://www.facebook.com/pg/Madspild/photos/?tab=album&album_id=1430941710263034

Ledelsesberetning

Taler gratis på Miljø- og Fødevareministeriets og Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde
Larsens internationale fødevaretopmøde "Food Summit - Better Food for More People" 2017 på
Christiansborg - med stærke internationale fødevareprofiler og beslutningstagere fra hele verden,
ledende fødevareaktører, Ambassadører, politikere, stjernekokke, Statsminister Lars Løkke
Rasmussen som Keynote Speaker og H.K.H. Prinsesse Marie som protektor.
https://www.facebook.com/pg/Madspild/photos/?tab=album&album_id=1682537078436828

Gratis oplæg på Nordic Business Forum verdenskongres i Helsinki for 7.500 tilskuere fra over 30
lande, med interview på scenen af CNN-vært Richard Quest - en verdenskongres med
Hollywood skuespiller Will Smith og Stifter af Virgin Group Sir Richard Branson blandt talere.
https://www.nbforum.com/nbf2017/
https://www.facebook.com/pg/Madspild/photos/?tab=album&album_id=1716596805030855
Gratis oplæg på en event med H.K.H. Prins Henry af Wales inviteret af Storbritanniens
Ambassade.
https://dsk.dk/dobbelt-royalt-haandtryk-dansk-organisation-madspild/
Gratis oplæg på Nordisk Råds high level paneldebat på Nordisk Råds event “Nordic Food Day” i
forb. med FN's Klimatopmøde COP 23 i Bonn.
http://www.norden.org/en/theme/nordic-climate-solutions/cop23/events/food-policies-on-themenu-the-nordic-council-of-ministers
Gratis oplæg for en delegation fra Singapore med Singapores Miljø- og Vandressourceminister
Masagos Zulkifli i forb. med deres besøg i Danmark.
https://stateofgreen.com/en/profiles/state-of-green/news/the-singaporean-minister-forenvironment-and-water-resources-visits-denmark
Gratis oplæg på netværksmøde hos tænketanken CEPOS med oplægsholdere som Økonomi- og
Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Medlem af Folketinget Eva Kjer Hansen.
https://twitter.com/SelinaJuul/status/935896304932225025
Opinionsdannelse og formidling - dansk og international:
8 debatindlæg og kronikker i danske og internationale medier, skrevet sammen med bl.a.
foreningen Stop Spild Af Mad’s Advisory Board medlem og Bestyrelsesformand for Carlsberg
A/S, Carlsbergfondet og Tuborgfondet Flemming Besenbacher samt CEO af Nestlé Nordic
Michiel Kernkamp. 8 debatindlæg og kronikker bragt i følgende medier: Dagbladet Information,
The Huffington Post USA, Dansk Handelsblad, Folkeskolen.dk, Dagbladet Køge, Dagbladet
Ringsted, Frederiksborg Amts Avis, Sjællandske Slagelse, Sjællandske Næstved, Dagbladet
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Medarrangør af event om madspild Aalborg Bæredygtighedsfestival 2017, "Sammen Mod
Madspild på Aalborg Bæredygtighedsfestival 2017”.
https://www.facebook.com/events/111870562826033/

Ledelsesberetning

Roskilde, Nordvestnyt Kalundborg, Nordvestnyt Holbæk/Odsherred og Sjællands Nyheder.
http://selinajuul.blogspot.dk
Bidrag til bøger og publikationer, danske og internationale:
Stop Spild Af Mad har i 2017 gratis bidraget til og var nævnt i følgende bøger og publikationer:
"Rodskud" af Jacob Bundsgaard, Johannes Lundsfryd Jensen og Vibe Klarup Voetmann
https://www.saxo.com/dk/rodskud_johannes-lundsfrydvibe-klarupjacobbundsgaard_haeftet_9788702214437
Penneo dokumentnøgle: W8UBK-Z8ZKQ-XFD2O-PZLSH-5QUQL-15LII

"SKRÆL er ikke skrald" af Michael Folman Jensen
http://muusmann-forlag.dk/produkt/skrael-ikke-skrald/
"Om" af Persille Ingerslev
https://www.saxo.com/dk/om_persille-ingerslev_haeftet_9788793434820
"Resteküche - Für mehr Achtsamkeit im Umgang mit Lebensmitteln" af Daniel Anthes
https://www.sustainability-ninja.com/single-post/2017/10/16/Zeit-Lebensmittel-wieder-mehrwertzuschätzen
"Repaint the future" af Sustainia
http://www.repaint-the-future.com
"UNDGÅ MADSPILD - og tryl med dine rester" af Yvonne Luff Gottfredsen
https://www.saxo.com/dk/undgaa-madspild_yvonne-luffgottfredsen_paperback_9788797027707
Videreformidling af gratis overskudsmad til hjemløse og udsatte:
I løbet af 2017 har foreningen Stop Spild Af Mad sammen med flere samarbejdspartnere
indsamlet og videreformidlet over 50 tons god frisk overskudsmad til Danmarks hjemløse og
socialt udsatte familier. Arbejdet på disse aktiviteter foregår frivilligt og ulønnet.
Ca. 6 tons mad videreformidlet til socialt udsatte:
Dansk Folkehjælp, Stop Spild Af Mad, Spotmarket A/S, DLF Dagligvareleverandørerne og
Dansk Cater er gået sammen om MADOVERSKUD, der har til formål at bekæmpe madspild i
fødevareindustrien samtidig med, at man yder gratis madhjælp til fattige familier, der har svært
ved at få deres madbudget til at slå til. Projektet har et landsdækkende sigte og er støttet af Miljøog Fødevareministeriet:
https://www.facebook.com/pg/Madspild/photos/?tab=album&album_id=1491588337531704
Ca. 2 tons mad videreformidlet til socialt udsatte:
Indsats på Madværkstedet 2017 messen med Dansk Folkehjælp og Stop Spild Af Mad med
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indsamling og uddeling af god gratis overskudsmad til fattige familier:
http://www.mch.dk/nyheder/madvaerkstedet-donerer-overskudsmad-til-udsatte-familier

Ca. 2 ton mad videreformidlet til socialt udsatte:
Overskudsmadindsamling til hjemløse på DHL Stafetten 2017 i København med Stop Spild Af
Mad, Københavns Kommune og Projekt Hjemløs.
http://medarbejder.kk.dk/artikel/motionister-mod-madspild
Ca. 30 tons mad videreformidlet til socialt udsatte:
Danmarks største velgørende juleoverskudsmaduddeling til afviste julehjælpsansøgere, den
årlige landsdækkende velgørende aktion JULEOVERSKUD af Stop Spild Af Mad, Dansk
Folkehjælp og REMA 1000. JULEOVERSKUD kørte i 2017 på 3. år i træk og hjalp 8.365
fattige danskere. Over 900 frivillige fra Stop Spild Af Mad og Dansk Folkehjælp uddelte ca. 30
tons god gratis overskudsjulemad til en samlet værdi af ca. 3 millioner kroner fra 302 REMA
1000 supermarkeder til 3.020 fattige og udsatte familier i Danmark, som var ellers afvist til at få
julehjælp.
https://fredericiaavisen.dk/mindre-madspild-30-tons-gratis-overskudsmad-skabte-juleglaede-8365-afviste-fattige-danskere/
Ny viden om madspild og nye undersøgelser igangsat af Stop Spild Af Mad:
Analyse om udvikling i danskernes fokus på madspild - af Danmarks Statistik for Stop Spild Af
Mad.
http://www.stopspildafmad.dk/danmarksstatistik2017.pdf
Analysespørgsmål om holdbarhed, madspild og opbevaring til Forbrugerpanelet - af
Forbrugerrådet Tænk i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og Stop Spild Af Mad.
http://www.stopspildafmad.dk/analyseommadspild2017.pdf
Undersøgelse om danskernes forhold til julens madspild - af KANTAR Gallup for Stop Spild Af
Mad.
http://www.stopspildafmad.dk/kantargallupforstopspildafmad2017.zip
Tillidshverv:
Stifter og Bestyrelsesformand af Stop Spild Af Mad Selina Juul Miljø- og Fødevareministeriets
mangeårige partnerskab om mindre madspild. Deltagelse i Partnerskabet er ulønnet og
Partnerskabets arbejde blev afsluttet i 2017. http://www.mst.dk
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Ca. 10 tons mad videreformidlet til socialt udsatte:
PINSEOVERSKUD, en landsdækkende indsats i Pinsen 2017 med Dansk Folkehjælp og Stop
Spild Af Mad med indsamling og uddeling af god gratis overskudsmad til 1.040 fattige familier
fra 104 LIDL butikker over hele landet.
https://www.folkehjaelp.dk/2017/05/lidl-giver-1040-familier-overskudsmad/

Ledelsesberetning

Stifter og Bestyrelsesformand af Stop Spild Af Mad Selina Juul er af Miljø- og Fødevareminister
Esben Lunde Larsen blevet inviteret med i et nyt partnerskab i tilknytning til World Food
Summit - Better Food for More People. Deltagelse i partnerskabet er ulønnet.
http://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/nyt-madpartnerskab-med-globalt-sigte/
Priser og anerkendelser:
Stifter og Bestyrelsesformand af Stop Spild Af Mad Selina Juul er kåret som nummer 1 på
Nordic Business Report’s liste over "Top 20 Responsible Leaders in Northern Europe”.
https://www.nbforum.com/top-20-responsible-leaders/
Andre relevante forhold:
Stifter og Bestyrelsesformand af Stop Spild Af Mad Selina Juul fik invitation fra Hendes
Majestæt Dronningen til den traditionsrige koncert på Fredensborg Slot, som i 2017 ville
markere miljø- og fødevaresektorens betydning for det danske samfund. I 2017 var der
repræsentanter fra miljø- og fødevaresektoren, der blev inviteret til koncert og efterfølgende
souper i Kuppelsalen på Fredensborg Slot, og aftenen var en anerkendelse af Danmarks
fremtræden-de rolle på miljø- og fødevareområdet. Til arrangementet deltog H.M. Dronningen,
H.K.H. Kronprinsen og D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie. Stifter og Bestyrelsesformand
af Stop Spild Af Mad Selina Juul fik æren af at sidde ved bords med H.K.H. Prinsesse Marie.
http://kongehuset.dk/foto-video/fredensborgkoncert-i-miljoe-og-foedevarernes-tegn
http://kongehuset.dk/nyheder/fredensborgkoncert-i-miljoe-og-foedevarernes-tegn
http://kongehuset.dk/kalender/hm-dronningen-afholder-koncert-og-souper-paa-fredensborg-slot
Stifter og Bestyrelsesformand af Stop Spild Af Mad Selina Juul fik invitation fra Storbritanniens
Ambassade til en reception med H.K.H. Prins Henry af Wales, hvor hun blev udvalgt som en af
danske toneangivende ledere. Selina Juul fik en kort snak om madspild med H.K.H. Prins Henry.
https://dsk.dk/dobbelt-royalt-haandtryk-dansk-organisation-madspild/
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Stifter og Bestyrelsesformand af Stop Spild Af Mad Selina Juul er blevet inviteret til at blive
medlem af den globale koalition mod madspild Champions 12.3. Medlemmer af Champions 12.3
består af bl.a. Barack Obamas tidligere kok i Det Hvide Hus Sam Kass, Unilever’s globale
direktør Paul Polman, Nestlé's bestyrelsesformand Paul Bulcke, EU-Kommissær for sundhed og
fødeva-resikkerhed Vytenis Andriukaitis, Leder af FNs Miljøprogram UNEP Erik Solheim samt
Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen. Deltagelse i koalitionen er ulønnet.
https://champions123.org/the-champions/
https://champions123.org/selinajuul/

Ledelsesberetning

Usædvanlige forhold
Virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt resultatet af
virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 2016/17 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.
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Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke virksomhedens finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Stop Spild Af Mad for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. Herudover har virksomheden valgt at følge reglerne for klasse B om ledelsesberetningen, jf. årsregnskabslovens bestemmelser.
Årsrapporten for 2016/17 er aflagt i kr.

Generelt

Resultatopgørelsen

Projektomkostninger
Omkostninger til projekter indeholder det forbrug af direkte omkostninger, der er anvendt på
årets aktiviteter i henhold til foreningens formål.
Salgs- og distributionsomkostninger
Salgs- og distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der vedrører distribution og salg, reklame- og markedsføringsomkostninger, autodrift m.v.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter lokaleomkostninger, kontoromkostninger, forsikringer og
kontingenter m.v.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige personaleomkostninger.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.
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Nettoomsætning
Indtægter består af donationer samt medlemskontingenter.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under gældsforpligtelser, omfatter afsatte omkostninger
der er tilhørende indeværende regnskabsår.
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Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger
vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Resultatopgørelse 16. november 2016 - 31. december 2017

Note

2016/17
kr.

Nettoomsætning

1

365.926

Projektomkostninger

2

-185.000

Andre eksterne omkostninger
Personaleomkostninger

180.926
4
3

-62.511
-62.605

Resultat før afskrivninger

55.810

Årets resultat

55.810
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Dækningsbidrag

Balance pr. 31. december 2017

Note

2016/17
kr.

Aktiver
5
6

Tilgodehavender
Likvide beholdninger

30.000
6.510
36.510

7

230.842

Omsætningsaktiver

267.352

Aktiver i alt

267.352
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Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

Balance pr. 31. december 2017

Note

2016/17
kr.

Indestående i virksomhed

8

55.810

Anden gæld

9

211.542

Kortfristede gældsforpligtelser

211.542

Gældsforpligtelser i alt

211.542

Passiver i alt

267.352
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Passiver

Noter

2016/17
1

Nettoomsætning
Medlemsskaber
Donationer
Provisioner

kr.

901
360.125
4.900

2

Projektomkostninger
Projektomkostninger

185.000
185.000

3

Personaleomkostninger
Lønninger i projekter

60.000

Lønninger

60.000

Øvrige personaleomkostninger

2.605

Andre personaleomkostninger

2.605
62.605

4

Andre eksterne omkostninger
Salgs- og distributionsomkostninger
Annoncer og reklame
Rejseomkostninger
Restaurationsbesøg
Blomster og gaver
Salgs- og distributionsomkostninger

4.975
2.381
260
2.703
10.319
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365.926

Noter

2016/17
kr.

Andre eksterne omkostninger (fortsat)
Kontorartikler
Telefon og internet
Edb-omkostninger
Patent og varemærke
Vedligeholdelse af hjemmesider
Gebyrer
Aviser
Kontingenter og abonnementer
Revisorhonorar
Advokathonorar
Småanskaffelser under kr. 13.200
P-afgifter
Taxa

471
6.041
5.299
2.350
22.000
1.679
161
238
6.250
3.750
1.701
265
1.987

Administrationsomkostninger

52.192
62.511

5

Andre tilgodehavender
Tilsagn om donation fra Miljøstyrelsen til projekt
Stop Spild Af Mad's deltagelse i projekt støttet af Miljøstyrelsen

10.000
20.000
30.000
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Administrationsomkostninger

Noter

2016/17
6

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter

kr.

6.510
6.510

Likvide beholdninger
Nordea, driftskonto
Nordea, Projekt støttet af Københavns Universitet og VELUX FONDEN
Nordea, Projekt støttet af Tuborgfondet

33.462
7.380
190.000
230.842

8

Indestående i virksomhed
Årets resultat

55.810
55.810

9

Anden gæld
Afsat regnskabsmæssig assistance
Mellemregning Selina Juul - foreningen har dækket dette i 2018
Afsatte omkostninger

6.250
20.292
185.000
211.542
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