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Financieel overzicht 2019
Balans SVF

Vorderingen
Liquide middelen

2019
€
45.962
3.860.693

€

2018
€
2.168.768
2.509.194

€

Totaal activa

3.906.655

4.677.962

Eigen vermogen
Bufferkapitaal
Bestemmingsreserve

3.500.000
40.071

3.500.000
19.750

355.992

952.192

10.592

206.020

3.906.655

4.677.962

Langlopende schulden
Overlopende passiva opgelegde systeemheffingen
Kortlopende schulden
Totaal passiva

Winst- en verliesrekening SVF

Vrijval overlopende passiva
Correctie systeemheffing 2018
Boeteheffingen
Rentebaten
Overige opbrengsten

2019
€
596.200
-19.734
3.000
1.272
24.090

Totale opbrengsten
Personeelskosten
Afschrijvingskosten
Overige bedrijfskosten

€

2018
€
705.700
0
750
2.639
32.976

604.828
269.546
25.158
289.803

Totale bedrijfslasten
Ten gunste / laste van bestemmingsreserve
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€

742.065
499.973
22.067
267.740

584.507

789.780

20.321

-47.715
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Toelichting bij financieel overzicht 2019
Papiervezelconvenant en Algemeen Verbindend Verklaring
Het huidige Papiervezelconvenant (VI) is in 2018 door de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) en PRN overeengekomen en is ondertekend op 4 juli 2018 en loopt van 1
januari 2019 t/m 31 december 2022.
Op 13 december 2019 heeft de minister van Milieu en Wonen bekend gemaakt dat de algemeen
verbindend verklaring die op 31 december 2019 afliep is vervangen. De nieuwe algemeen
verbindend verklaring loopt tot en met 31 december 2022.

Heffingen en uitkeringen
Door het algemeen bestuur van SVF is op 26 november 2019 besloten om vanaf 2020 jaarlijks
over het 1e kwartaal een heffing voor de systeemkosten op te leggen aan de eerste ontvangers.
Voor het 1e kwartaal 2020 is het tarief vastgesteld op € 2,60 per 1.000/kg.
Op basis van de in 2019 ingediende jaaropgaven over 2018 is er in totaal nog € 16.310 aan
heffingen opgelegd over het 3e kwartaal 2018. Door faillissementen heeft SVF in totaal € 36.044
moeten afboeken, waardoor het resultaat van de systeemheffingen in 2019 uitkomt op € 19.734
negatief. Door het niet tijdig nakomen van monitoringsverplichtingen heeft SVF € 3.000 aan
boeteheffingen opgelegd aan eerste ontvangers in 2019. Aan de aangesloten gemeenten zijn in
2019 geen garantievergoedingen uitgekeerd.

Vermogen
Het vermogen van SVF bestaat uit het bufferkapitaal (€ 3.500.000) en de bestemmingsreserve
(€ 40.071). Het bufferkapitaal is noodzakelijk om de periode tussen uitbetaling van vergoedingen
aan gemeente en de inning bij eerste ontvangers te kunnen overbruggen. De
bestemmingsreserve heeft als doel om te kunnen voorzien in negatieve exploitatieresultaten
voor toekomstige boekjaren.

Gevolgen coronacrisis
De grafische sector wordt hard geraakt door de COVID-19 crisis, omdat orders geannuleerd,
uitgesteld of niet meer geplaatst worden en omdat inkomsten uit advertenties flink krimpen. De
krimp van de grafische markt zou tijdelijk kunnen zijn, maar dat is nu nog te vroeg om daar een
oordeel over te geven. Ook zijn er behoorlijke veranderingen waar te nemen in de samenstelling
van het oudpapier en -karton waarbij het aandeel verpakkingen nu sterk toeneemt, en het
bedrijfsmatige oudpapier niet zijnde verpakkingen juist weer daalt door de kantoorsluitingen.
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Aan de gemeentelijke kant zijn er bewegingen gaande in het kader van COVID-19
beschermingsmaatregelen die niet gunstig zijn voor de inzameling. Echter voor de prijsvorming
van oudpapier en -karton is dit nu op korte termijn weer niet allemaal ongunstig.
Voor PRN zelf blijft de impact van de COVID-19 crisis beperkt tot een mogelijke uitval van
personeel wegens ziekte, met een bezetting van 3 personen is dat qua invulling van kennis niet
eenvoudig op te vangen. Maatregelen om besmetting te voorkomen zijn genomen.
De COVID-19 crisis kan SVF aan de inkomstenkant raken als de grafische sector in zwaar weer
komt en blijft. Het risico bestaat dat de eerste ontvangers de aan hun opgelegde heffing voor de
systeemkosten over Q1 2020 niet of later voldoen. Er zijn geen voorspellingen te maken over een
eventueel deficit. Bij een krimpende grafische markt zullen de maximale verplichtingen jegens de
gemeenten dalen; er komt minder oudpapier en -karton vrij bij particuliere huishoudens en het
aandeel niet-verpakkingen waarover uitbetaald moet gaan worden zal lager zijn. Gezien de ruime
liquiditeitspositie van SVF is er nu geen reden tot nadere acties dan vinger aan de pols houden.
Feit blijft dat papier en karton voor met name de voedingsindustrie weer van vitaal belang
gebleken is. Zowel PRN als SVF zijn goed gepositioneerd om hun taken uit te blijven voeren in
deze COVID-19 crisis, PRN zit aan tafel bij de relevante gremia en weet zich gesteund door haar
achterban.

Uitvoering
De daadwerkelijke uitvoering van het Papiervezelconvenant wordt door PRN uitgevoerd. De
systeemkosten van PRN worden door SVF gedragen en ten laste gebracht van de overlopende
passiva.
Het Papiervezelconvenant is een zelfregulerende vorm van producentenverantwoordelijkheid
voor de Nederlandse papier- en kartonketen (categorie niet-verpakkingen). In tegenstelling tot
andere (altijd permanente) heffingen van verwijderingsbijdragen heft SVF 1 keer per jaar voor de
jaarlijkse dekking van de systeemkosten. Alleen indien de internationale marktomstandigheden
voor oudpapier en –karton en de daaruit voorvloeiende financiële verplichtingen voor SVF
daartoe aanleiding geven zal SVF genoodzaakt zijn een extra heffingsperiode aan te kondigen.
Hoofddorp,
Juni 2020

22222
3/3

