Stop Spild Af Mad
Kongens Nytorv 28, 2.
1050 København K
CVR-nr. 38 21 72 91

Penneo dokumentnøgle: IO024-O8YFO-IPZNO-SJTC5-L22NI-EYVAG

Årsrapport for 2018

Indholdsfortegnelse

Ledelsesberetning
Virksomhedsoplysninger
Ledelsesberetning
Årsregnskab
Anvendt regnskabspraksis
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2018
Balance pr. 31. december 2018
Noter til årsrapporten

1
2

4
5

16
18
19
21

Penneo dokumentnøgle: IO024-O8YFO-IPZNO-SJTC5-L22NI-EYVAG

Påtegninger
Ledelsens påtegning
Den uafhængige revisors reviewerklæring

Side

Ledelsens påtegning

Undertegnede har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2018 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 2018 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 2018.
Ingen af virksomhedens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsrapporten anførte, og der påhviler ikke virksomheden eventualforpligtelser, som ikke fremgår af
årsrapporten. De private eventualforpligtelser og pantsætninger indgår ikke i årsrapporten.
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København, den 25. juni 2019
Bestyrelsesformand Selina Juul
formand
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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 1. januar - 31.
december 2018, 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 årsregnskab 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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Ejernes ansvar for årsregnskabet
Virksomhedens ejere har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ejerne 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 2018 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Frederiksberg, den 25. juni 2019
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Exacta Gruppen ApS
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Jørgen Roager
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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: 1. januar - 31. december 2018
Hjemsted:

København

Ledelsen

Selina Juul, formand

Bestyrelse

Selina Juul, Formand
Klaus Jørgensen, Næstformand
Klaus Nørlem, Bestyrelsesmedlem
Anders René Jensen, Bestyrelsesmedlem
Torben E. Hoffmann Rosenstock, Bestyrelsesmedlem

Revisor

Exacta Gruppen ApS
statsautoriseret revisionsanpartsselskab
Forchhammersvej 15, st.
1920 Frederiksberg

Pengeinstitut

Nordea A/S
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www.stopspildafmad.org
www.facebook.com/madspild
info@stopspildafmad.org
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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 2018 tæller bl.a.:

Danskerne har reduceret madspild. 14.000 ton madspild - så meget har danskerne reduceret deres
madspild fra 2011 til 2017. Danskerne, som bor i etageboliger har reduceret madspild med 24%
per person, mens madspildet i enfamiliehusene er derimod uændret. Samlet har danske
husholdninger reduceret madspild med 8% per person i løbet af de seneste seks år. Alle danske
husholdninger havde et madspild på 261.000 ton i 2011/2012 - og dette er faldet til 247.000 ton i
2017.
kilder: Miljø- og Fødevareministeriet og Miljøstyrelsen, rapporten ”Kortlægning af
sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger” - tal fra
2018
https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/vi-spilder-mindre-mad/
https://politiken.dk/forbrugogliv/art6451800/Danskerne-har-skåret-deres-madspild-14.000-tonsned-men-der-er-stor-forskel-på-folk-i-huse-og-lejligheder
Stop Spild Af Mad’s påvirkning gennem sociale medier:
Stop Spild Af Mad når gennem Facebook, LinkedIn og Twitter samlet til ca. 92.000+ mennesker
om dagen og op mod 500.000 mennesker om ugen. Per 27. december 2018 nåede Stop Spild Af
Mad siden på Facebook op på 67.000 medlemmer.
Stop Spild Af Mad’s påvirkning gennem danske og internationale medier:
I 2018 var Stop Spild Af Mad omtalt i danske og internationale medier over 1.500 gange,
optrådte i 27 nationale og internationale TV-indslag og TV-dokumentarer og i over 50 TVgenudsendelser. Internationale TV-stationer med mange millioner af seere som TV RÚV Island,
KRO-NCRV TV Netherlands, SPIEGEL TV Germany samt danske DR TV AVISEN, TV 2
News, TV 2 Nyhederne, TV 2 Lorry m.fl. har lavet TV-indslag og TV-dokumentarer om Stop
Spild Af Mad’s arbejde. Dansk Infomedia har gennem perioden 01-01-2018 til 31-12-2018
registreret 373 medieomtaler, hvor mange af dem per enhed har hver 10-20 lignende
medieomtaler, hvor Stop Spild Af Mad er nævnt. TV 2 lavede i 2018 TV program om Stop Spild
Af Mad’s arbejde, “Frontløberne” - blandt andre deltagere i programmet var milliardæren og
iværksætteren Lennart Lajboschitz og stiftere af Team Tvilling Steen og Peder Mondrup. I TV
programmet deltog også H.K.H. Prinsesse Marie og Miljø- og Fødevareminister Jakob EllemannJensen. “Frontløberne” blev udsendt og genudsendt på TV 2 og TV2 Regionerne. TV 2 lavede i
2018 også TV program om Stop Spild Af Mad’s arbejde, “Hvem tager skraldet?” - blandt andre
deltagere i programmet var Stop Spild Af Mad ambassadør Lisbet Foged og Miljø- og
Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen. “Hvem tager skraldet?” blev udsendt og genudsendt
på TV 2 og TV2 Regionerne.
https://www.tv2lorry.dk/frontloberne/selina-juul-25?autoplay=1#player
https://www.youtube.com/watch?v=qMS3TrpRkCw
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Generel effekt af Stop Spild Af Mad’s arbejde:

Ledelsesberetning

https://www.tv2nord.dk/hvem-tager-skraldet/hvem-tager-skraldet-24
https://play.tv2.dk/programmer/nyheder/serier/news-ekstra/min-klimakamp-167971/
http://www.ruv.is/frett/baratta-gegn-matarsoun-ad-lifsstil
https://brandpuntplus.kro-ncrv.nl/brandpuntplus/recap-voedselverspilling/
https://www.spiegel.de/sptv/arte-re-kampf-der-lebensmittelverschwendung-a-1152013.html
https://www.spiegel.tv/videos/867043-zu-gut-fuer-die-tonne

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 var i dette projekt
underleverandør til foreningen, som sammen med foreningen Stop Spild Af Mad arbejder på
projektet. Projektet er i 2018 resulteret i flere Erhvervspartnerskaber mellem foreningen Stop
Spild Af Mad og Too Good To Go, Alfred Pedersen & Søn ApS og REMA 1000 Danmark - med
udsigt til endnu flere Erhvervspartnerskaber.
https://stopspildafmad.org/bliv-aktiv/bliv-erhvervspartner/
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. Projektet er i 2018 resulteret i bl.a. en kampagne rette til fagprofessionelle,
“Elsker mad og reducerer madspild”.
https://www.facebook.com/elskermadogreducererspild/
http://orbit.dtu.dk/en/projects/udbredelse-af-madspildsreducerende-tiltag-istorkoekkener(908316a8-8545-48ef-845d-10fe447c07da).html
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
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Deltagelse i og medafsender på projekter, danske:

Deltagelse i projektet “Grimme Grøntsager”: Fra 2018 kan danskerne købe grimme og skæve
grøntsager i danske supermarkeder! Stop Spild Af Mad har sammen med REMA 1000 Danmark
og to gartnerier, Alfred Pedersen & Søn ApS, som er landets største producent af tomater, samt
Gartneriet Østervang Sjælland igangsat et nyt landsdækkende initiativ i kampen mod madspild:
ujævne tomater, krumme agurker, skæve peberfrugter og andre uensartede grøntsager kan nu
købes i udvalgte REMA 1000 butikker i stedet for at blive frasorteret, når de høstes. De uperfekte
og skæve grøntsager smager ligeså godt som de pæne og de lige. Disse 2. klasses grøntsager har
1. klasses smag og sælges cirka 15 % billigere, end de “normale”. Samarbejdet blev udvidet med
Salling Group, hvor en madspildsketchup fremstillet af grimme overskudstomater blev solgt i
hhv. føtex og Bilka. Dette initiativ støtter foreningen Stop Spild Af Mad’s arbejde med 25 øre
per solgt enhed. I alt 75 tons “grimme” tomater, som kunne havde endt som affald, blev reddet i
2018 i samarbejde med Danmarks største tomatproducent Alfred Pedersen & Søn, Stop Spild Af
Mad, REMA 1000 og Salling Group - som blev solgt hhv. i løssalg og som madspildsketchup
fremstillet af uperfekte og overskydende tomater. Der var også en stor interesse fra medierne for
det nye initiativ: medierne i Holland, Tyrkiet og helt ud til Vietnam, Japan og Australien skrev
om vores danske projekt.
https://politiken.dk/forbrugogliv/art6517970/Nu-får-den-krumme-agurk-og-andre-skævegrøntsager-oprejsning
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE10608450/krumme-agurker-og-skaeve-peberfrugteruperfekte-groentsager-faar-en-ny-chance/
https://www.tv2lorry.dk/artikel/de-krumme-agurker-faar-en-chance
https://www.facebook.com/pg/Madspild/photos/?tab=album&album_id=1952803118076888
https://www.facebook.com/Madspild/photos/?tab=album&album_id=2027645557259310
https://www.avisen.dk/advertorials/ritzauinfo/hedeboelge-tomater-faar-nyt-liv-i-ny-madspildsketch_505489.aspx
https://www.retailnews.dk/article/view/610753/hedebolgetomater_far_nyt_liv_i_ny_madspildske
tchup
https://stiften.dk/aarhus/Varmen-har-skabt-ekstra-mange-grimme-tomater-75-tons-reddet-fraskraldespanden/artikel/534209
https://mydailyspace.dk/2018/09/news-grimme-tomater-blev-reddet/
Ulønnet deltagelse i projekt “Hjemme hos H.K.H. Prinsesse Marie” i samarbejde med H.K.H.
Prinsesse Marie. Arrangement med fokus på madspild hjemme hos H.K.H. Prinsesse Marie med
medvirken af H.K.H. Prinsesse Marie, H.K.H. Prinsesse Maries børn, D.H. Prins Henrik og
Prinsesse Athena, stifter af Stop Spild Af Mad Selina Juul, TV-kokken Timm Vladimir samt ti
børn fra 6. klasse på Helsingør Skole og fremstilling af frokost baseret på overskudsmad i
samarbejde med Stop Spild Af Mad og Copenhagen Cooking & Food Festival.
http://kongehuset.dk/foto-video/arrangement-om-madspild
https://www.facebook.com/pg/Madspild/photos/?tab=album&album_id=1831547713535763
Ulønnet deltagelse i projekt “Danmarks første magasin om madspild”: Danmark har fået sit
første magasin om madspild, som bevægelsen Stop Spild Af Mad har lanceret i forbindelse med
sin 10 års fødselsdag. Magasinet er blevet til i samarbejde med Danmarks største detailkæde
Coop og kan fås gratis i Coops butikker samt på nettet. Sammen Mod Madspild - det er navnet
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Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Ulønnet deltagelse i projekt “SPIS DET HELE” som er undervisningsmateriale mod madspild til
skoleelever i 5. - 7. klasser. Undervisningsmaterialet er blevet til i et samarbejde mellem Stop
Spild Af Mad og Københavns Kommune (Børne- og Ungdomsforvaltningen og Teknik- og
Miljøforvaltningen) i forlængelse af fælles kampagne mod madspild SPIS DET HELE. H.K.H.
Prinsesse Marie har medvirket i en video i forbindelse med undervisningsmateriale.
http://kongehuset.dk/foto-video/koebenhavns-kommunes-lancering-af-undervisningsmaterialeom-madspild
https://www.facebook.com/detdanskekongehus/posts/649933552011896
https://www.kk.dk/nyheder/madspild-skal-paa-skoleskemaet
http://video.kk.dk/video/27049967/madspild-hos-dig-og-din-familie
http://kk.23video.com/video/27049967/madspild-hos-dig-og-din-familie
http://video.kk.dk/video/27067397/madspild-hos-dig-og-din-familie-kort-version
https://www.video.kk.dk/video/27067397/madspild-hos-dig-og-din-familie-kort-version
https://www.groen.kk.dk/materialer/madspild
https://www.groen.kk.dk/materialer/~/media/Files/Miljoeteamet/Madspild/MADSPILD%20%20
lrermateriale.ashx
Ulønnet kampagne “Stop Spild Af Mad 10 års jubilæum” med videohilsener af Stop Spild Af
Mad’s officielle Venner og Ambassadører i forbindelse med Stop Spild Af Mad’s 10 års
jubilæum - med videohilsener fra bl.a. Poul Nyrup Rasmussen, Danmarks fhv. Statsminister og
Eva Kjer Hansen, Medlem af Folketinget, Minister for fiskeri og ligestilling og Minister for
nordisk samarbejde.
https://www.facebook.com/pg/Madspild/videos/
Deltagelse i projektet “Danmark mod Madspild” initiativet i samarbejde med Salling Group.
http://www.danmarkmodmadspild.dk
https://csr.dk/nyt-initiativ-skal-samle-danmark-mod-madspild
Ulønnet deltagelse i FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation FAO’s World Food Day
2018. Stop Spild Af Mad optrådte forsiden af FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation
FAO’s hjemmeside og var af FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation FAO fremhævet
som een af Zero Hunger champions i forbindelse med FN’s globale World Food Day 2018 blandt Zero Hunger champions er Hollywood skuespiller Lambert Wilson samt H.K.H. Prinsesse
Maha Chakri Sirindhorn af Thailand. World Food Day 2018 fik global medieeksponering i over
70 lande.
http://www.fao.org/fao-stories/article/en/c/1157163/
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på Danmarkshistoriens første magasin, som udelukkende handler om kampen mod madspild.
https://issuu.com/skymedia/docs/stop_spild_af_mad___coop_danmark_a4?e=24097454/576478
05
https://www.facebook.com/pg/Madspild/photos/?tab=album&album_id=1874010425956158&re
f=page_internal

Ulønnet deltagelse i projekt “Annual International Stop Wasting Food Dinner”. H.K.H. Prinsesse
Marie deltog som æresgæst i Stop Spild Af Mad middag (Annual International Stop Wasting
Food Dinner), som blev afholdt af Nederlandenes Ambassadør i Danmark Henk Swarttouw
sammen med stifteren af Stop Spild Af Mad Selina Juul - en middag med fokus på kampen mod
madspild. Blandt middagsgæsterne var Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann Jensen, flere
Ambassadører samt topledere fra organisationer og erhvervslivet. Hendes Kongelige Højhed
Prinsesse Marie deltog som æresgæst. Stop Spild Af Mad middag var begyndelsen på en ny, årlig
tradition i Danmark, hvor en ny ambassade hvert år tager stafetten videre og arrangerer en
tilsvarende Stop Spild Af Mad middag. Til disse middage inviteres medlemmer af Kongehuset,
den danske og udenlandske regeringer, topledere fra erhvervslivet, beslutningstagere og andre
relevante personer. Formålet med middagen er at give inspiration til kampen mod madspild og at
fokusere på FN’s bæredygtighedsmål 12.3 - en halvering af verdens madspild inden 2030. Under
middagen afholdes inspirerende taler, som sætter fokus på problematikken. I 2019 afholder
Sveriges Ambassadør i Danmark Fredrik Jörgensen og stifter af Stop Spild Af Mad Selina Juul
en tilsvarende Stop Spild Af Mad middag (Annual International Stop Wasting Food Dinner).
http://kongehuset.dk/foto-video/hkh-prinsesse-marie-deltog-i-middag-mod-madspild
https://www.tv2lorry.dk/artikel/hollandsk-ambassadoer-afholder-royal-madspildsmiddag
http://royalcentral.co.uk/europe/denmark/princess-marie-attends-stop-wasting-food-dinner111783
https://nordenbladet.com/articles/69736-princess-marie-of-denmark-to-attend-international-stopwasting-food-dinner
https://www.thelocal.dk/20181119/danish-princess-eats-meal-made-from-surplus-in-dinneragainst-food-waste
https://dsk.dk/middag-madspild-ny-aarlig-tradition/
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, hvor hun deltager i
Europa-Kommissionens vidensplatformsmøder samt bidrager til flere internationale rapporter,
publikationer og projekter om madspild. 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 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/
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Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Konferencer, debatter, events og andre aktiviteter - danske og internationale - fra Reykjavik til
New York:

Gratis oplæg på European Young Leader 2018 Seminar i Warszawa, Polen i forb. med at stifter
af Stop Spild Af Mad Selina Juul blev af tænketanken Friends of Europe kåret som European
Young Leader 2018 - på listen med 40 europæiske toneangivende ledere, bl.a. EU-Kommissær
for den digitale økonomi og det digitale samfund Mariya Gabriel.
http://www.friendsofeurope.org/event/what-do-citizens-want?tab=programme
Gratis oplæg på Nordisk Råds Miljøfestival i Nordens Hus i Reykjavik på Island i bl.a. en
paneldebat med deltagelse af Islands Minister for Miljø og Naturressourcer Guðmundur Ingi
Guðbrandsson.
http://nordichouse.is/da/event/umhverfishatid-norraena-husinu/
Gratis oplæg i forb. med præsentation af nyt undervisningsmateriale om madspild på Amager
Fælled Skole med deltagelse af H.K.H. Prinsesse Marie og stifter af Stop Spild Af Mad Selina
Juul - undervisningsmaterialet er blevet til i et samarbejde mellem Stop Spild Af Mad og
Københavns Kommune (Børne- og Ungdomsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen) i
forlængelse af fælles kampagne mod madspild SPIS DET HELE og H.K.H. Prinsesse Marie har
medvirket i en video i forbindelse med undervisningsmateriale.
http://kongehuset.dk/foto-video/koebenhavns-kommunes-lancering-af-undervisningsmaterialeom-madspild
Gratis oplæg på stormøde i Europa-Kommissionens vidensplatform om madspild, EU Platform
on Food Losses and Food Waste i Vilnius, Litauen, som Stop Spild Af Mad er medlem af, med
andre deltagere som bl.a. FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation FAO - med EUKommissær for sundhed og fødevaresikkerhed Vytenis Andriukaitis og FN's Levnedsmiddel- og
Landbrugsorganisation FAO's Generaldirektør José Graziano da Silva blandt talere.
https://ec.europa.eu/info/events/eu-platform-food-losses-and-food-waste-flw-2018-may-24_en
Medarrangør samt deltager på Folkemødet på Bornholm 2018 i 10 paneldebatter om bl.a.
madspild med bl.a. Bestyrelsesformand for Carlsberg A/S, Carlsbergfondet og Tuborgfondet
Flemming Besenbacher samt Hollands Ambassadør Henk Swarttouw.
https://www.facebook.com/events/526420371087294/
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Gratis oplæg på arrangement med fokus på madspild hjemme hos H.K.H. Prinsesse Marie med
medvirken af H.K.H. Prinsesse Marie, H.K.H. Prinsesse Maries børn, D.H. Prins Henrik og
Prinsesse Athena, stifter af Stop Spild Af Mad Selina Juul, TV-kokken Timm Vladimir samt ti
børn fra 6. klasse på Helsingør Skole og fremstilling af frokost baseret på overskudsmad arrangement i samarbejde med Stop Spild Af Mad og Copenhagen Cooking & Food Festival.
http://kongehuset.dk/foto-video/arrangement-om-madspild

Ledelsesberetning

Gratis oplæg på Miljø- og Fødevareministeriets fødevaretopmøde "Food Summit - Better Food
for More People" 2018 på Christiansborg og Børsen med stærke internationale fødevareprofiler
og beslutningstagere fra hele verden, ledende fødevareaktører, Ambassadører, politikere,
stjernekokke, H.K.H. Prinsesse Marie som protektor og Keynote Speaker samt Udenrigsminister
Anders Samuelsen og Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen som Keynote
Speakers.
http://www.bfmp.dk
Ulønnet medarrangør af paneldebat "Food Communities and Social Inclusion” i samarb. med
MAD TIL ALLE på fødevaremessen Bite Copenhagen i forb. med Miljø- og
Fødevareministeriets internationale fødevaretopmøde ”World Food Summit - Better Food for
More People”.
https://bitecopenhagen.dk/visitors/2018/8/31/food-communities-and-social-inclusion
Gratis Keynote Speaker på fødevaremessen Bite Copenhagen i forb. med Miljø- og
Fødevareministeriets internationale fødevaretopmøde ”World Food Summit - Better Food for
More People” 2018.
https://bitecopenhagen.dk/talks/2018/8/31/selina-juul-a-revolution-against-food-waste
Gratis oplæg på high-level Champions 12.3 event i New York i forb. med FN's
Generalforsamling og Climate Week New York - med talere som bl.a. medlemmer af Champions
12.3 EU-Kommissær for sundhed og fødevaresik-kerhed Vytenis Andriukaitis samt Barack
Obamas tidligere kok i Det Hvide Hus Sam Kass - da bestyrelsesformand og stifter af Stop Spild
Af Mad Selina Juul er medlem af den globale koalition mod madspild Champions 12.3.
https://www.wri.org/news/2018/09/advisory-leaders-around-world-announce-new-commitmentsfood-loss-and-waste
Gratis oplæg på Regeringers internationale topmøde P4G Copenhagen Summit 2018 - et
topmøde med talere som bl.a. Statsminister Lars Løkke Rasmussen, flere Præsidenter og
Premierministre og topledere fra hele verden samt deltagelse af H.K.H. Kronprins Frederik og
H.K.H. Kronprinsesse Mary.
https://p4gsummit.org
Gratis oplæg på årlig international Stop Spild Af Mad middag (Annual International Stop
Wasting Food Dinner), som afholdes af Nederlandenes ambassadør i Danmark Henk Swarttouw
sammen med stifteren af Stop Spild Af Mad Selina Juul - en middag med fokus på kampen mod
madspild - med deltagelse af Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie som æresgæst - blandt
middagsgæsterne er Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann Jensen, flere Ambassadører og
topledere fra organisationer og erhvervslivet.
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Gratis oplæg på åbningen af Too Good To Go’s første butik mod madspild med deltagelse af
H.K.H. Prinsesse Marie.
http://kongehuset.dk/foto-video/hkh-prinsesse-marie-deltog-i-aabningen-af-too-good-to-gos-nyebutik

Ledelsesberetning

http://kongehuset.dk/foto-video/hkh-prinsesse-marie-deltog-i-middag-mod-madspild

Stifter og Bestyrelsesformand af Stop Spild Af Mad Selina Juul har i 2018 udgivet 10 kronikker
og debatindlæg, som blev bragt i danske medier. De 10 kronikker og debatindlæg blev bragt i
følgende medier: Kristeligt Dagblad, Altinget, Dansk Handelsblad, Frederiksborg Amts Avis,
Sjællandske Næstved, Sjællandske Slagelse, Nordvestnyt Holbæk/Odsherred, Nordvestnyt
Kalundborg, Dagbladet Roskilde, Dagbladet Ringsted, Dagbladet Køge, Sjællandske Slagelse og
Sjællandske Næstved, m.fl.
http://selinajuul.blogspot.dk
Bidrag til bøger og publikationer, danske og internationale:
Stop Spild Af Mad har i 2018 gratis bidraget til og var nævnt i følgende nationlane og
internationale bøger og publikationer:
"Food Saving: Über Reste und zu Taten" af Claudia E. Graf-Grossmann
https://www.amazon.de/Food-Saving-Über-Reste-Taten/dp/3906304280
"Velfærdsillusionen" af Nick Allentoft
https://www.saxo.com/dk/velfaerdsillusionen_nick-allentoft_paperback_9788759331583
"Hvað er í matinn?" af Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir
https://www.penninn.is/is/book/hvad-er-i-matinn
Videreformidling af gratis overskudsmad til hjemløse og udsatte:
I løbet af 2018 har foreningen Stop Spild Af Mad sammen med flere samarbejdspartnere
videreformidlet over 50 tons god og frisk overskudsmad til Danmarks hjemløse og socialt
udsatte. Bl.a. har Stop Spild Af Mad løbende gennem hele året videreformildet god og frisk
overskudsmad til til organisationerne Stop Spild Lokalt og Projekt Hjemløs, som begge hjælper
Danmarks udsatte. Arbejdet på disse aktiviteter foregår frivilligt og ulønnet.
Ca. 40 tons mad videreformidlet til socialt udsatte:
Den årlige landsdækkende velgørende aktion Julens Overskud 2018 af Stop Spild Af Mad og
REMA 1000 som var med til at redde ca. 40 tons af god overskudsmad og samtidig
videreformidle maden fra over 320 lokale REMA 1000 supermarkeder til lokale væresteder,
herberger, kvindehjem, krisecentre, forsorgshjem samt andre hjælpeorganisationer for hjemløse
og socialt udsatte.
https://dhblad.dk/supermarkeder-donerede-over-300-tons-julemad-02/01-2019
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Opinionsdannelse og formidling:

Ledelsesberetning

Ny viden om madspild og nye undersøgelse igangsat af Stop Spild Af Mad:
Undersøgelse i forbindelse med Stop Spild Af Mad’s 10 års jubilæum om danskernes opfattelse
af forskellige tiltag mod madspild gennem de seneste 10 år - af KANTAR Gallup for Stop Spild
Af Mad.
http://www.stopspildafmad.dk/kantargallupforstopspildafmad2018.zip

Stifter og Bestyrelsesformand af Stop Spild Af Mad Selina Juul er 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 fødevaresikkerhed
Vytenis Andriukaitis, Leder af FNs Miljøprogram UNEP Erik Solheim samt Danmarks Miljø- og
Fødevareminister. Deltagelse i koalitionen er ulønnet.
https://champions123.org/the-champions/
https://champions123.org/selinajuul/
Stifter og Bestyrelsesformand af Stop Spild Af Mad Selina Juul er af Miljø- og
Fødevareministeren blevet inviteret med i et 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/
Stifter og Bestyrelsesformand af Stop Spild Af Mad Selina Juul er medlem af Advisory Board af
Tænketanken Frej. Deltagelse er ulønnet.
https://www.taenk-frej.dk/advisoryboard
Stifter og Bestyrelsesformand af Stop Spild Af Mad Selina Juul er medlem af bestyrelsen af
Sammenslutningen REFOOD mærket, som Stop Spild Af Mad er medstifter af. Deltagelse er
ulønnet.
https://www.refoodlabel.dk
Priser og anerkendelser:
Stifter af Stop Spild Af Mad Selina Juul er af tænketanken Friends of Europe blevet kåret som
European Young Leader 2018 - på listen med 40 europæiske toneangivende ledere, blandt navne
er EU-Kommissær for den digitale økonomi og det digitale samfund Mariya Gabriel.
https://www.friendsofeurope.org/publication/who-are-2018-european-young-leaders
Stifter af Stop Spild Af Mad Selina Juul fik på Folkemødet 2018 modtaget prisen “Stræberen”,
som er indstiftet af De Samvirkende Købmænd.
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/kobmaendene-giver-pris-til-selina-juul-flid-og-fokus-ervejen-til-succes?publisherId=90355&releaseId=13060908
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Tillidshverv:

Ledelsesberetning

Andre relevante forhold - samarbejde med H.K.H. Prinsesse Marie, løbetur med Statsministeren,
mm.:

Stifter af Stop Spild Af Mad Selina Juul er af Statsminister Lars Løkke Rasmussen blevet i 2018
igen inviteret på god løbetur med Statsministeren ved Marienborg sammen med flere
toneangivende erhvervs- og kulturpersonligheder.
https://www.facebook.com/larsloekke/photos/a.10150186407448788/10156545594213788/?type
=3&theater
https://twitter.com/larsloekke/status/1034130193793863681
https://www.instagram.com/p/Bm_Zd_HAMvz/
Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen har lanceret en Tænketank for forebyggelse
af madspild og fødevaretab med inspiration fra Selina Juul. Ministeriet har allerede drøftet
initiativet med en række forskellige danske og udenlandske aktører, herunder Selina Juul, stifter
af Stop Spild af Mad, der er ophavsmand til idéen om en tænketank om madspild og har arbejdet
på ideen siden 2011.
https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/miljoe-og-foedevareministeren-vil-etablere-nytaenketank-for-bekaempelse-af-madspild/
https://www.berlingske.dk/politik/ny-taenketank-skal-begraense-madspild-i-danmark
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke virksomhedens finansielle stilling.
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I 2018 har foreningen Stop Spild Af Mad afholdt og medvirket i hele 4 aktiviteter med deltagelse
af H.K.H. Prinsesse Marie.
http://kongehuset.dk/foto-video/arrangement-om-madspild
http://kongehuset.dk/foto-video/koebenhavns-kommunes-lancering-af-undervisningsmaterialeom-madspild
http://kongehuset.dk/foto-video/hkh-prinsesse-marie-deltog-i-aabningen-af-too-good-to-gos-nyebutik
http://kongehuset.dk/foto-video/hkh-prinsesse-marie-deltog-i-middag-mod-madspild

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Stop Spild Af Mad for 2018 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.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsrapporten for 2018 er aflagt i kr.

Generelt

Nettoomsætning
Indtægter består af donationer samt medlemskontingenter.
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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Resultatopgørelsen

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.

Note

2018

2017

kr.

kr.

Nettoomsætning

1

1.059.122

365.926

Projektomkostninger

2

-947.844

-247.605

Dækningsbidrag

111.278

118.321

Salgs- og distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger

-20.639
-56.386

-12.306
-50.205

Resultat før afskrivninger

34.253

55.810

Resultat før finansielle poster

34.253

55.810

-3

0

34.250

55.810

Finansielle omkostninger
Årets resultat

4
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2018

Balance pr. 31. december 2018

Note

2018

2017

kr.

kr.

75.305
0
0

0
30.000
6.510

75.305

36.510

502.509

230.842

Omsætningsaktiver

577.814

267.352

Aktiver i alt

577.814

267.352

Tilgodehavender
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

5
6
7

Tilgodehavender
Likvide beholdninger

8
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Aktiver

Balance pr. 31. december 2018

Note

2018

2017

kr.

kr.

Indestående i virksomhed

9

90.060

55.810

Anden gæld

10

487.754

211.542

Kortfristede gældsforpligtelser

487.754

211.542

Gældsforpligtelser i alt

487.754

211.542

Passiver i alt

577.814

267.352
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Passiver

1

Nettoomsætning
Medlemsskaber
Donationer
Provisioner
Erhvervspartnere

2

2018

2017

kr.

kr.

1.000
989.474
4.408
64.240

900
360.126
4.900
0

1.059.122

365.926

614.706
333.138

185.000
62.605

947.844

247.605

Projektomkostninger
Projektomkostninger
Lønninger i projekt
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Noter

Noter

3

2018

2017

kr.

kr.

Andre eksterne omkostninger
Annoncer og reklame
Rejseomkostninger
Repræsentation

7.191
2.104
11.344

4.975
4.368
2.963

Salgs- og distributionsomkostninger

20.639

12.306

Kontorartikler
Telefon og internet
Edb-omkostninger
Vedligeholdelse af hjemmesider
Gebyrer
Deltagelse på Folkemødet
Aviser
Kontingenter og abonnementer
Revisorhonorar
Advokathonorar
Småanskaffelser under kr. 13.500
Ikke fradragsberettigede omkostninger

568
6.313
6.905
11.000
1.928
13.948
919
1.429
6.875
0
169
0

471
6.041
5.299
22.000
1.679
0
161
238
6.250
3.750
1.701
265

Administrationsomkostninger

50.054

47.855

70.693

60.161

3

0

3

0

Administrationsomkostninger

4

Finansielle omkostninger
Bank
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Salgs- og distributionsomkostninger

Noter

Tilgodehavender
Tilgodehavender

6

kr.

75.305

0

75.305

0

0

10.000

0

20.000

0

30.000

0

6.510

0

6.510

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

7

2017

kr.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter
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5

2018

8

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

9

2018

2017

kr.

kr.

87.430

33.462

7.380
405.539
2.160

7.380
190.000
0

502.509

230.842

55.810
34.250

0
55.810

90.060

55.810

20.662
568
6.250
55.274
405.000

0
0
6.250
20.292
185.000

487.754

211.542

Indestående i virksomhed
Saldo primo
Årets resultat

10 Anden gæld
A-skat
ATP
Afsat regnskabsmæssig assistance
Mellemregning Selina Juul
Afsatte omkostninger
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Noter

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.
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Klaus Jørgensen
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