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Jaarverslag

.

Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

.

Informatie over de rechtspersoon

2020
Naam van de rechtspersoon

Better Places B.V.

Rechtsvorm van de rechtspersoon

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel van de rechtspersoon

Leiden

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

63672928

Classificatie van de rechtspersoon op basis van de wettelijke groottecriteria Klein
Reisorganisatie

Straatnaam NL

Pompoenweg

Huisnummer NL

9

Postcode NL

2312DK

Vestigingsplaats NL

Leiden

.

SBI-code

.

2020

.

Informatie over de rapportage

2020
Startdatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft

1 januari 2020

Einddatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft

31 december 2020

Startdatum van de voorgaande periode waarop de jaarrekening betrekking
heeft

1 januari 2019

Einddatum van de voorgaande periode waarop de jaarrekening betrekking
heeft

31 december 2019

Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N)

Nee

Type grondslag

Commercieel

Rapporteringsvaluta van het document

Euro

Datum van opmaak van de jaarrekening

11 juni 2021

Jaarrekening vastgesteld (J/N)

Ja
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2020
30 juni 2021

Heraanlevering van het document op basis van inhoudelijk en
onoverkomelijke onjuistheden (J/N)

Nee

.

Datum van vaststelling van de jaarrekening
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.

Jaarrekening

.

Enkelvoudige jaarrekening

.

Balans

31 december 2020
Balans voor of na resultaatbestemming

31 december 2019

Voor resultaatbestemming

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa

€ 1.008

€ 2.335

Financiële vaste activa

€ 62.285

€ 53.240

_________

_________

€ 63.293

€ 55.575

Totaal van vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal van vlottende activa
Totaal van activa

€ 587.794

€ 737.974

€ 1.299.155

€ 1.356.796

_________

_________

€ 1.886.949

€ 2.094.770

_________

_________

€ 1.950.242

€ 2.150.345

Passiva
Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal
Overige reserves
Niet verdeelde winsten
Totaal van eigen vermogen
Kortlopende schulden

€ 1.000
€ -57.259

€ -136.670

€ 379.154

_________

_________

€ 186.225

€ 322.895

€ 1.764.017

€ 1.827.450

_________

_________

€ 1.950.242

€ 2.150.345

.

Totaal van passiva

€ 1.000
€ 321.895

.

Toelichting op de jaarrekening

.

Algemene toelichting

.

Algemene toelichting

Beschrijving van de locatie van de feitelijke activiteiten

.

Better Places B.V. is feitelijk en statutair gevestigd op Pompoenweg 9 te Leiden en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 63672928.

Continuïteit
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Informatieverschaffing over continuïteit
De vennootschap heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het 'Corona-virus'. Dit heeft voor de rechtspersoon geresulteerd in een forse omzetdaling, het annuleren van
reeds geboekte reizen alsmede het uitstellen van reizen.
Het bestuur heeft deze situatie onderkend en heeft maatregelen genomen om deze situatie het hoofd te bieden. De belangrijkste maatregelen betreffen:
- de vennootschap heeft een kostenreductie opgestart met als gevolg dat een reductie in de belangrijkste kostencomponenten zoals personeel, IT en marketing zal worden gerealiseerd;
- de vennootschap maakt ten volle gebruik van de door de overheid ingestelde steunmaatregelen zoals de NOW-regeling, uitstel van te betalen belastingen en de regeling tegemoetkoming
vaste lasten;
Op dit moment is niet in te schatten hoe lang het wegvallen van de omzet nog zal duren en wat de gevolgen van het corona-virus zullen zijn op het voortbestaan van onze leveranciers
noch wat de gevolgen hiervan zullen zijn op de continuïteit van de vennootschap op lange termijn. Hierdoor bestaat er een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede
twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden van de vennootschap.

.

Ondanks deze materiële onzekerheid zijn de genomen maatregelen voor het bestuur reden om te vertrouwen op duurzame voortzetting van de ondernemingsactiviteiten. Tevens blijkt
uit de door het bestuur opgestelde kasstroomprognoses, onder meer uitgaande van een scenario met geen vertrekken en 50% minder boekingen in 2021 ten opzichte van 2019, dat
onze financiële ruimte nog voldoende zal zijn voor minimaal de komende 12 maanden. Het bestuur is ervan overtuigd dat de vennootschap aan haar betalingsverplichtingen kan
blijven voldoen. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de
vennootschap.

.

Groepsverhoudingen

Informatieverschaffing over groepsverhoudingen

.

De vennootschap maakt deel uit van een groep, waarvan Riksja Beheer B.V. te Leiden aan het hoofd staat van de groep. De cijfers van de vennootschap zijn opgenomen in de
geconsolideerde jaarrekening van Riksja Beheer B.V. De vennootschap voert onderlinge transacties uit met vennootschappen binnen te groep en dan met name met Riksjaonline B.V. te
Nederland.

.

Schattingen

Informatieverschaffing over schattingen

.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en veronderstellingen
worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herzieningen
gevolgen heeft.

.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Beschrijving van de standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
Better Places B.V. (hierna: "de onderneming"), gevestigd te Leiden, is een besloten vennootschap waarvan de aandelen voor 100% in het bezit zijn van Better Places International B.V.,
gevestigd in Leiden. De voornaamste activiteiten van de onderneming bestaan uit het organiseren van verantwoorde reizen die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de te
bezoeken regio's.
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
Voorzover niet anders vermeld, luiden de bedragen in hele euro's, de functionele valuta van de onderneming.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs en gebaseerd op continuïteitsgrondslagen. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is
vermeld, tegen nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
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Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van
middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een
vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het
economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld.
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde
zijn overgedragen wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip
waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico's met betrekking tot de
handelsgoederen zijn overgedragen aan de koper.

.

In de balans en winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen, waarmee wordt verwezen naar de toelichting.

.

Omrekening van vreemde valuta

Grondslag van omrekening van in vreemde valuta luidende bedragen

.

Activa en passiva luidende in vreemde valuta worden gewaardeerd tegen de koers per balansdatum. Koerswinsten en -verliezen worden via de winst- en verliesrekening verwerkt.

.

Financiële instrumenten

Grondslag van financiële instrumenten
Derivaten worden bij eerste opname in de balans opgenomen tegen reële waarde, de vervolgwaardering van afgeleide financiële instrumenten ('derivaten') is afhankelijk van het feit of het
onderliggende van het derivaat beursgenoteerd is of niet. Indien het onderliggende beursgenoteerd is, dan wordt het derivaat tegen reële waarde opgenomen. Indien het onderliggende
niet-beursgenoteerd is, wordt het derivaat tegen kostprijs of lagere marktwaarde opgenomen. De wijze van verwerking van waardeveranderingen van het afgeleide financieel instrument
hangt af van de vraag of er hedge-accounting wordt toegepast.
Better Places past hedge-accounting toe. Op het moment van aangaan van een hedgerelatie, wordt dit door de vennootschap gedocumenteerd. De vennootschap stelt door middel van een
test periodiek de effectiviteit van de hedgerelatie vast. Dit kan gebeuren door het vergelijken van de kritische kenmerken van het hedge-instrument met die van de afgedekte positie, en/
of door het vergelijken van de verandering in reële waarde van het hedge-instrument en de afgedekte positie. Indien er een indicatie voor ineffectiviteit is, bepaalt de vennootschap dit
eventueel ineffectieve deel door middel van een kwantitatieve ineffectiviteitsmeting.
Bij het toepassen van kostprijshedge-accounting is de eerste waardering en de grondslag van verwerking in de balans en de resultaatbepaling van het hedge-instrument afhankelijk van de
afgedekte post. Dit betekent het volgende:
- indien de afgedekte post tegen kostprijs in de balans wordt verwerkt, wordt ook het derivaat tegen kostprijs gewaardeerd;
- zolang de afgedekte post in de kostprijshedgerelatie nog niet in de balans verwerkt wordt, wordt het hedge-instrument niet geherwaardeerd. Dit geldt bijvoorbeeld in geval van de hedge
van het valutarisico van een toekomstige transactie.
Indien de afgedekte post een monetaire post in vreemde valuta betreft die in de balans is opgenomen, wordt het derivaat, voor zover het valuta-elementen in zich heeft, ook gewaardeerd
tegen de periode-einde koers.
Het ineffectieve deel van de hedgerelatie wordt direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt.
Het toepassen van kostprijshedge-accounting wordt beëindigd als:
- het hedge-instrument afloopt of wordt verkocht, beëindigd of uitgeoefend;
- de hedge niet langer voldoet aan de voorwaarden voor hedge-accounting.

.

Better Places past kostprijshedge-accounting toe op valutatermijncontracten ter indekking van haar toekomstige inkopen in vreemde valuta. Indien van toepassing, wordt het ineffectieve
deel van de waardeverandering van de valutatermijncontracten verantwoord in de winst-en-verliesrekening onder de financiële baten en lasten.

.

Grondslagen

.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
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Grondslag van materiële vaste activa
De 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 economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een
eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Grondslag van financiële vaste activa
De vorderingen op en lening aan deelnemingen alsmede overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
Grondslag van vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste
verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Grondslag van liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Grondslag van langlopende schulden

.

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. De kortlopende schulden hebben allen een resterende looptijd korter dan een jaar. De reële waarde benadert de
boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.

.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Grondslag van omzetverantwoording
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van reizen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn
overgegaan op de koper en het bedrag van de opbrengst op betrouwbare wijze kan worden bepaald en ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk is. De kostprijs van deze reizen wordt aan
dezelfde periode toegekend.
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar aanleiding van de vertrekdatum. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Grondslag van pensioenlasten
Better Places B.V. heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Op de
Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en betaalt Better Places B.V. verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies
aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen
als overlopende activa indien dit tot tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans
opgenomen.
Bij Better Places B.V.. is sprake van een pensioenregeling die is ondergebracht bij Pensioenfonds PGB, de actuele dekkingsgraad per december 2020 bedraagt 102,5%.
Grondslag van afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur.
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn
gebracht op vervangende investeringen.
Grondslag van belastingen over de winst of het verlies
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit
voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening
gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

.

Doorbelasting van vennootschapsbelasting aan de in de fiscale eenheid opgenomen vennootschappen vindt plaats als waren de deelnemingen zelfstandig belastingplichtig, met
inachtneming van een toerekening van de voordelen van de fiscale eenheid aan de verschillende vennootschappen.

.

Balans

.

Vorderingen
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.

Uitsplitsing

31 december 2020

31 december 2019

€ 587.794

€ 737.974

_________

_________

.

Totaal van vorderingen

.

Tekstuele toelichting

Informatieverschaffing over vorderingen

.

Hieronder zijn geen vorderingen en overlopende activa begrepen met een resterende looptijd langer dan één jaar.

.

Eigen vermogen

.

Tekstuele toelichting

Informatieverschaffing over eigen vermogen

.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 1000.

.

Aandelenkapitaal

.

Tekstuele toelichting

Informatieverschaffing over gestort en opgevraagd aandelenkapitaal

.

1000 gewone aandelen nominaal ad. € 1,00

.

Overige reserves

Informatieverschaffing over overige reserves

.

Vanuit de resultaatbestemming is een bedrag van € 136670 in mindering gebracht op de overige reserves.

.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

.

Tekstuele toelichting
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Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen
Samenwerkingsverbanden
De vennootschap is partij in een compte-joint overeenkomst met de Rabobank tussen Riksjaonline B.V. en Better Places B.V.
Beschrijving van de niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake de fiscale eenheid
De vennootschap maakt deel uit van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met Better Places International B.V. Op grond daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk
voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.
Beschrijving van niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake garanties

.

De afgegeven garantie ten behoeve van derden bedraagt per 31 december 2020 € 214.000 (2019: € 187.000). Ter zekerheidstelling van de verstrekte garantie heeft Rabobank een
pandrecht op de activa, vorderingen op derden en voorraden.

.

Overige toelichtingen

.

Gemiddeld aantal werknemers

.

Tekstuele toelichting

Informatieverschaffing over gemiddeld aantal werknemers over de periode

.

Gedurende het jaar 2020 waren 12 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2019: 10.1).

.

Financiële instrumenten

.

Tekstuele toelichting

Informatieverschaffing over financiële instrumenten
Het valutabeleid is gericht op bescherming van de operationele marge. Voor de beheersing van valutarisico's worden valutatermijncontracten aangegaan. Het beleid van de onderneming is
om 90% - 100% van de verwachte inkopen voor het aankomende jaar in te dekken met valutatermijncontracten. Periodiek wordt de positie door het management heroverwogen.
Per 31 december 2020 bedroeg de uitstaande contractwaarde van de valutatermijncontracten in verband met kostprijshedge-accounting 425.364 (2019: € 3.311.972), betreffende de
aankoop van Amerikaanse dollars, Australische dollars, Nieuw-Zeelandse dollars, Canadese dollars, Chinese renmibi, Indonesische rupiah, Maleisische ringgit, Thaise bathen en ZuidAfrikaanse randen.

.

Voor bijna alle valutatermijncontracten geldt dat ze een maximale looptijd van 1 jaar hebben. De negatieve marktwaarde van de afgesloten termijncontracten per 31-12-2020 bedraagt €
31.471 (2019: € 26.072 negatief). Voor deze negatieve marktwaarde is een voorziening gevormd onder de kortlopende schulden.

.

Ondertekening van de jaarrekening

Naam bestuurder, commissaris en vertegenwoordiger F. Koppen
Bestuurder (huidig)

Naam van de rechtspersoon die optreedt als bestuurder of commissaris

Riksja International B.V.

Locatie van de ondertekening door bestuurders en commissarissen

Leiden

Datum van de ondertekening door bestuurders en commissarissen

11 juni 2021

Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N)

Ja

.

Soort bestuurder of commissaris
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Naam bestuurder, commissaris en vertegenwoordiger M. Visser
Bestuurder (huidig)

Naam van de rechtspersoon die optreedt als bestuurder of commissaris

Riksja International B.V.

Locatie van de ondertekening door bestuurders en commissarissen

Leiden

Datum van de ondertekening door bestuurders en commissarissen

11 juni 2021

Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N)

Ja

.

Soort bestuurder of commissaris

Naam bestuurder, commissaris en vertegenwoordiger Y. Samson
Bestuurder (huidig)

Naam van de rechtspersoon die optreedt als bestuurder of commissaris

Riksja International B.V.

Locatie van de ondertekening door bestuurders en commissarissen

Leiden

Datum van de ondertekening door bestuurders en commissarissen

11 juni 2021

Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N)

Ja

.

Soort bestuurder of commissaris
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