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Aan de directie van
WAAR Nederland B.V.
A. van Diemenstraat 18a
4104 AE  Culemborg

Rijsbergen, 21 december 2022 

Geachte directie,

Hierbij bieden wij u het verslag aan inzake de jaarstukken over 2021 van WAAR Nederland B.V. te Culemborg.

NOAB-Samenstellingsverklaring 

De jaarrekening van WAAR Nederland B.V. te Culemborg is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december
2021 en de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2021 met de daarbij horende
toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling
dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en
volgens richtlijnen en werkschema’s, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit
houdt onder meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften
in de verordeningen van de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB).
Daardoor mag u er van uit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer
en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen 
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen,
het verwerken, het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van
financiële gegevens ten behoeve van de jaarrekening en of kredietrapportage. Wij hebben geen
controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven
of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

We verwachten u met de werkzaamheden van dienst te zijn geweest.

Rijsbergen, 21 december 2022

Groene Cijfers

R.J.A.M. Brouwers                                                          

2



WAAR Nederland B.V.
Culemborg

Fiscale positie

Fiscale eenheid

Waar Nederland B.V. vormt met ingang van 1 januari 2019 met de volgende vennootschappen een
fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting:
- Fair-Green Creatives B.V.
- Fairtrade Product Facilities B.V.

Aan de andere vennootschappen die deel uitmaken van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting
wordt vennootschapsbelasting doorberekend alsof zij zelfstandig belastingplichtig zijn met inachtneming van een
toerekening van de voordelen van de fiscale eenheid aan de verschillende vennootschappen.

Berekening belastbaar bedrag

2021
€

Totaal van resultaat voor belastingen -1.850.138

Bij

Fiscaal lagere afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen 46.709

-1.803.429

Niet aftrekbare bedragen

Van aftrek uitgesloten boeten 453
Gedeeltelijk aftrekbare bedragen 237

-1.802.739

Deelnemingsvrijstelling

Vrijgestelde ontvangen Tegemoetkoming Vaste Lasten -53.094

Belastbaar bedrag -1.855.833
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Verliescompensatie

Jaar
Compensabel

verlies

Reeds gecom-
penseerd in
oude jaren

Nog te com-
penseren be-
gin boekjaar

Compensatie
in jaar 2021

Nog te com-
penseren ein-

de boekjaar
€ € € € €

2016 968.054 537.925 430.129 - 430.129
2020 300.912 - 300.912 - 300.912
2021 1.855.833 1.855.833

3.124.799 537.925 731.041 - 2.586.874
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Geconsolideerde jaarrekening
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Geconsolideerde balans per 31 december 2021 
(na voorstel resultaatverdeling)

Activa

31-12-2021 31-12-2020
€ € € €

Vaste activa

Immateriële vaste activa
Kosten van ontwikkeling 5.146 7.552
Kosten van verwerving ter zake van conces-
sies, vergunningen en rechten van intellectue-
le eigendom 64.503 88.001
Kosten van goodwill die van derden is verkre-
gen 800.746 964.514

870.395 1.060.067

Materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen 190.056 22.650

Financiële vaste activa 1.936.239 2.068.328

Vlottende activa

Voorraden 474.007 442.067

Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren 1.514.772 1.526.778
Vorderingen op groepsmaatschappijen 762 -
Vorderingen op participanten en op maat-
schappijen waarin wordt deelgenomen - 189
Overige rekening-courant 464.131 871.853
Overige vorderingen en overlopende activa 498.227 238.743

2.477.892 2.637.563

Liquide middelen
ABN AMRO 51.427 47.394
Rabobank - 37.794

51.427 85.188

6.000.016 6.315.863
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Passiva

31-12-2021 31-12-2020
€ € € €

Groepsvermogen 947.471 2.347.610

Voorzieningen
Overige voorzieningen - 9.788

Langlopende schulden
Achtergestelde leningen 325.615 774.896
Andere obligaties en onderhandse leningen 1.711.000 933.000
Schulden aan banken 540.790 16.667
Schulden ter zake van belastingen en premies
sociale verzekeringen 596.835 352.999
Overige schulden 75.000 22.500

3.249.240 2.100.062

Kortlopende schulden
Schulden aan banken 350.822 625.204
Schulden aan leveranciers en handelskredie-
ten 436.353 415.348
Schulden aan participanten en aan maatschap-
pijen waarin wordt deelgenomen 19.641 -
Schulden ter zake van belastingen en premies
sociale verzekeringen 108.670 44.722
Overige schulden en overlopende passiva 887.819 773.129

1.803.305 1.858.403

6.000.016 6.315.863
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Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2021 

2021 2020
€ € € €

Netto-omzet 1.544.020 1.520.270
Inkoopwaarde van de omzet -463.422 -350.334

Brutowinst 1.080.598 1.169.936

Overige bedrijfsopbrengsten 53.094 39.228

Brutomarge 1.133.692 1.209.164

Kosten uitbesteed werk en andere externe
kosten 29.525 27.279
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 368.467 284.962
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste
activa en vastgoedbeleggingen 203.265 219.757
Huisvestingskosten 17.730 24.543
Verkoopkosten 91.905 140.950
Autokosten 21.343 13.165
Kantoorkosten 50.763 36.110
Algemene kosten 331.890 289.058

Totaal van som der kosten 1.114.888 1.035.824

Totaal van bedrijfsresultaat 18.804 173.340

Financiële baten en lasten -889.716 -324.773

-870.912 -151.433

Aandeel in resultaat van ondernemingen
waarin wordt deelgenomen -979.226 -180.693

Totaal van resultaat na belastingen -1.850.138 -332.126
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de geconsolideerde jaarrekening

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

WAAR Nederland B.V. is feitelijk en statutair gevestigd op A. van Diemenstraat 18a, 4104 AE te Culemborg en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 60171715.

Algemene toelichting

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van WAAR Nederland B.V. en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit:
- het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op
ondernemingen, ennootschappen en andere rechtspersonen;
- het tegen betaling van vergoeding ter beschikking stellen van intellectuele en materiële eigendomsrechten,
waaronder begrepen winkelconcepten met de daaraan verbonden handelsnaam;
- het financieren van ondernemingen;
- het exploiteren van winkels en webwinkels in food en non-food artikelen;
- het exploiteren van een franchiseorganisatie in de detailhandel en ecommerce;
- het ontwikkelen, verkopen en verhuren van product- en winkelconcepten;
- het handelen in food en non-foodartikelen (verkoop aan consument en detailhandel) in de fairtrade en
duurzaamheid branche;
- het verrichten van werkzaamheden en het leveren van product gerelateerde diensten op het gebied van
consultancy, (interim-)management en trainingen;
- het geven van inkoopadviezen op het gebied van duurzame en fairtrade producten.

Groepsverhoudingen

Informatieverschaffing over groepsverhoudingen

WAAR Nederland B.V. behoort tot een groep. Aan het hoofd van deze groep staat WAAR Nederland B.V. te
Culemborg. De jaarrekening van de Fair Green Creatives B.V. en Fair Product Facilities B.V. wordt meegenomen
in de geconsolideerde jaarrekening van WAAR Nederland B.V. te Culemborg.

Schattingen

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening vormt de
leiding van WAAR Nederland B.V. zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de
in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1
BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Consolidatie

De consolidatiegrondslagen

In de geconsolideerde jaarrekening van WAAR Nederland B.V. zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot
de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan
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worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde jaarrekening is
opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van
2021. De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie
betrokken rechtspersonen en vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen
onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het vermogen en in
het resultaat van groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking
gebracht.

Overzicht geconsolideerde belangen:
- Fair Green Creatives B.V.,100% deelneming
- Fairtrade Product Facilities B.V., 100% deelneming

De veranderingen in de consolidatiekring

De resultaten van nieuw verworven groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie meegenomen
rechtspersonen en vennootschappen worden geconsolideerd vanaf de overnamedatum. Op die datum worden
de activa, voorzieningen en schulden gewaardeerd tegen de reële waarden. De betaalde goodwill wordt
geactiveerd en afgeschreven over de economische levensduur. De resultaten van afgestoten deelnemingen
worden in de consolidatie verwerkt tot het tijdstip waarop de groepsband wordt verbroken.

De niet-geconsolideerde belangen betreffen: Vibers Consumer Goods B.V., Bsab Retail B.V. en WAARWinkelfonds
B.V. 

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek
2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door
de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.

COVID-19
De gebeurtenissen als gevolg van het coronavirus COVID-19 zijn in de onderhavige jaarrekening verwerkt. Op
het moment van het opmaken van deze jaarrekening is er, alle feiten en omstandigheden in ogenschouw
nemend, geen sprake van een ernstige onzekerheid van de continuïteit van onze organisatie en derhalve ook
niet van onontkoombare discontinuïteit. Op basis van de huidige omstandigheden en stand van zaken van de
overheidsmaatregelen is er geen reden om aan de positieve continuïteitsveronderstelling te twijfelen, zodat de
in de jaarrekening gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gebaseerd zijn op de
veronderstelling van continuïteit van de onderneming. 

Grondslagen

De waardering van activa en passiva

10



WAAR Nederland B.V.
Culemborg

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er
wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde van het
actief hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.

Onderzoekskosten worden verwerkt in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening. Uitgaven voor
ontwikkelingsprojecten worden geactiveerd als onderdeel van de vervaardigingsprijs als het waarschijnlijk is dat
het project commercieel en technisch succesvol zal zijn en de kosten betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.
Voor de geactiveerde ontwikkelingskosten is een wettelijke reserve onder het eigen vermogen gevormd ter
hoogte van het geactiveerde bedrag. De afschrijving van de geactiveerde ontwikkelingskosten vangt aan zodra de
commerciële productie is gestart en vindt lineair plaats over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het
actief.

Positieve goodwill voortkomend uit acquisities, wordt geactiveerd en lineair afgeschreven gedurende de
verwachte economische gebruiksduur.

Negatieve goodwill valt vrij in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening voor zover lasten en verliezen zich
voordoen, indien hier bij de verwerking van de overname rekening mee is gehouden en deze lasten en verliezen
betrouwbaar zijn te meten. Indien geen rekening is gehouden met verwachte lasten of verliezen, dan valt de
negatieve goodwill vrij in overeenstemming met het gewogen gemiddelde van de resterende levensduur van de
verworven afschrijfbare activa. Voor zover de negatieve goodwill uitkomt boven de reële waarde van de
geïdentificeerde niet-monetaire activa wordt het meerdere direct in de geconsolideerde winst-en-verliesreke-
ning verwerkt.

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur.
Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen
die op balansdatum worden verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur
en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa
waarop de subsidies betrekking hebben.

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief wordt een voorziening getroffen voor het
verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de boekwaarde
van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot
onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het
onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Financiële vaste activa

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de
vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht
kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.
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De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor
deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt
uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil
gewaardeerd. Indien en voor zover WAAR Nederland B.V. in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de
schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar
schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare
activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen toegepast
die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste waardering.

Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande
jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat.

Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs. Als resultaat wordt in aanmerking genomen het in het verslagjaar gedeclareerde dividend van
de deelneming, waarbij niet in contanten uitgekeerde dividenden worden gewaardeerd tegen reële waarde.

Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen de realiseerbare waarde;
afwaardering vindt plaats ten laste van de geconsolideerde winst-en-verliesrekening.

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde
onder aftrek van transactiekosten. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs, welke in het algemeen gelijk is aan de nominale waarde. Bij de waardering wordt rekening gehouden
met eventuele waardeverminderingen.

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige
vorderingen, alsmede gekochte leningen die tot het einde van de looptijd zullen worden aangehouden. Deze
vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de verstrekking van leningen sprake is van disagio of agio, wordt
dit gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht als onderdeel van de
effectieve rente. Ook transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering en als onderdeel van de
effectieve rente ten laste van het resultaat gebracht. Bijzondere waardeverminderingen worden ten laste van de
geconsolideerde winst-en-verliesrekening gebracht.

Voorraden

Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere
marktwaarde. Deze lagere marktwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

Onderhanden werk

De onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen de gemaakte projectkosten
vermeerderd met de toegerekende winst en verminderd met verwerkte verliezen en gedeclareerde termijnen.
Indien het resultaat op een onderhanden project niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat wordt geen
winst toegerekend. 
Projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van de onderhanden projecten worden als opbrengsten en
kosten verwerkt in de winst-en-verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties op balansdatum.  

Vorderingen
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Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief
de transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de
geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Vorderingen worden na eerste
verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

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.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van
actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij de tijdswaarde van
geld niet materieel is. Als de periode waarover de uitgaven contant worden gemaakt maximaal een jaar is, wordt
de voorziening tegen nominale waarde gewaardeerd.

Wanneer het de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat
deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een
actief in de balans opgenomen.

Overige voorzieningen

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van de
voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die
direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste
verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van
transactiekosten. Indien geen sprake is van (dis)agio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan
de nominale waarde van de schuld.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de geconsolideerde winst-en-
verliesrekening als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

De bepaling van het resultaat
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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.

Omzetverantwoording

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten
uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven
belastingen.

Belastingen over de winst of het verlies

De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar,
waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de
jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien van toepassing) slechts
worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.

In de jaarrekening van dochtervennootschappen wordt een belastinglast berekend op basis van het behaalde
fiscale resultaat. De door dochtervennootschappen verschuldigde belasting wordt verrekend in rekening-courant
met WAAR Nederland B.V.

14



WAAR Nederland B.V.
Culemborg

Toelichting op de geconsolideerde balans

Activa 

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Kosten van
ontwikkeling

Kosten van
verwerving ter

zake van con-
cessies, ver-

gunningen en
rechten van

intellectuele
eigendom

Kosten van
goodwill die

van derden is
verkregen

Totaal

€ € € €

Stand per 1 januari 2021

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 32.029 155.242 1.637.679 1.824.950
Cumulatieve afschrijvingen -24.477 -67.241 -673.165 -764.883

Boekwaarde per 1 januari 2021 7.552 88.001 964.514 1.060.067

Mutaties 

Afschrijvingen -2.406 -23.498 -163.768 -189.672

Saldo mutaties -2.406 -23.498 -163.768 -189.672

Stand per 31 december 2021

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 32.029 155.242 1.637.679 1.824.950
Cumulatieve afschrijvingen -26.883 -90.739 -836.933 -954.555

Boekwaarde per 31 december 2021 5.146 64.503 800.746 870.395
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Materiële vaste activa

Andere vaste
bedrijfs-

middelen
€

Stand per 1 januari 2021

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 339.885
Cumulatieve afschrijvingen -317.235

Boekwaarde per 1 januari 2021 22.650

Mutaties 

Investeringen 180.999
Afschrijvingen -13.593

Saldo mutaties 167.406

Stand per 31 december 2021

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 520.884
Cumulatieve afschrijvingen -330.828

Boekwaarde per 31 december 2021 190.056
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31-12-2021 31-12-2020
€ €

Financiële vaste activa

Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in
groepsmaatschappijen

2 1

Overige deelnemingen 1.695.684 1.437.381
Overige vorderingen 240.553 630.946

1.936.239 2.068.328

Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in groepsmaatschappijen

Deelneming BSaB Retail B.V. 1 -
Deelneming WAARWinkelfonds B.V. 1 1

2 1

De belangen van de vennootschap in andere maatschappijen zijn als volgt verdeeld:
- BSaB Retail B.V. in Utrecht, 50% belang
- WAARWinkelfonds B.V. in Culemborg, 100% belang 
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31-12-2021 31-12-2020
€ €

Overige deelnemingen

Vibers Consumer Goods B.V. 1 1
Kapitaaldeelnamen 1.695.683 1.437.380

1.695.684 1.437.381

Dit betreffen 50%-deelname in vennootschap onder fima's.

Overige deelnemingen
Kapitaaldeelname WAAR Oud-Beijerland VOF 100.061 80.180
Kapitaaldeelname WAAR Zutphen VOF 39.480 53.737
Kapitaaldeelname WAAR Rotterdam VOF 188.797 81.954
Kapitaaldeelname WAAR Eindhoven VOF 79.743 39.222
Kapitaaldeelname WAAR Delft VOF 26.277 15.192
Kapitaaldeelname WAAR Amsterdam Haarlemmerdijk VOF 39.140 48.695
Kapitaaldeelname WAAR Den Haag VOF 93.590 19.143
Kapitaaldeelname WAAR Deventer VOF 62.116 71.706
Kapitaaldeelname WAAR Den Bosch VOF 40.195 63.832
Kapitaaldeelname WAAR Haarlem VOF 25.194 93.638
Kapitaaldeelname WAAR Leiden VOF 137.766 118.558
Kapitaaldeelname WAAR Oosterhout VOF - -
Kapitaaldeelname WAAR Concept Stores VOF 148.708 107.294
Kapitaaldeelname WAAR Apeldoorn Vliet VOF 159.286 154.790
Kapitaaldeelname WAAR Nijmegen VOF 92.449 77.148
Kapitaaldeelname WAAR Zaandam VOF - 56.192
Kapitaaldeelname WAAR Arnhem VOF 98.229 50.220
Kapitaaldeelname WAAR Roermond VOF 24.946 25.078
Kapitaaldeelname WAAR Enschede VOF 28.224 48.850
Kapitaaldeelname WAAR Alkmaar VOF 73.881 34.388
Kapitaaldeelname WAAR QuartierCourbe Tilburg VOF 26.824 102.085
Kapitaaldeelname WAAR Amsterdam Kinkerstraat VOF - 63.655
Kapitaaldeelname WAAR Alkmaar (Bosma) VOF - 18.759
Kapitaaldeelname WAAR Breda VOF 210.777 1
Kapitaaldeelname WAAR Hilversum VOF - 13.063

Totaal 1.695.683 1.437.380
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31-12-2021 31-12-2020
€ €

Overige vorderingen

Lening u/g R. de Niet 68.254 63.789
Lening u/g WAAR Concept Stores VOF 58.893 56.628
Waarborgsommen 47.961 38.386
Lening u/g WAAR van der Mede VOF 21.632 20.800
Lening u/g WAAR de Vries VOF 20.000 20.000
Lening u/g WAAR Alkmaar VOF 19.646 18.890
Lening u/g Capital Circle 4.167 16.667
Vordering WAAR Retail B.V. - 395.786

240.553 630.946

De lening u/g R. de Niet, oorspronkelijk groot € 54.782, is aangegaan per 7 juni 2012. Per 1 augustus 2016 is de
hoofdsom gewijzigd naar € 59.616, inclusief samengestelde rente over de voorgaande perioden.
Per juli 2014 zijn gewijzigde afspraken gemaakt. Het rentepercentage bedraagt 7 per jaar en is gedurende de
looptijd vast. De lening dient uiterlijk 8 juli 2024 te zijn afgelost. Als zekerheid is gesteld een pandrecht of ander
beperkt recht op nader aan te duiden activa c.q. vorderingen.

De lening u/g Capital Circle is aangegaan per 10 april 2018. De aflossing geschiedt in 48 maanden en de rente
bedraagt 7,5% per jaar. De lening is in 2022 geheel afgelost.

Lening u/g WAAR de Vries VOF is aangegaan op 1 september 2017. Over de hoofdsom van € 20.000 is geen rente
verschuldigd. De lening is achtergesteld bij alle andere niet-achtergestelde leningen en/of kredieten en/of
rekening-courantschulden die reeds verstrekt zijn of nog worden verstrekt. De lening wordt in onderling
overleg afgelost, waarbij als voorwaarden gesteld zijn:
- het operationeel resultaat (EBITDA) van WAAR De Vries V.O.F. bedraagt minimaal € 50.000;
- de aflossing op eventuele overige later te verstrekken achtergestelde leningen vindt in gelijke verhouding
plaats;
- de minimale aflossing bedraagt 5% van de hoofdsom.
Er zijn geen zekerheden overeengekomen.

De lening u/g WAAR Concept Stores VOF, lening u/g WAAR van der Mede VOF en de lening u/g WAAR Alkmaar
VOF zijn per 31 december 2019 aangegaan. De rente bedraagt 4% per jaar. De aflossing geschiedt in 5 jaar.

Vlottende activa

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Voorraden

Onderhanden werk 34.886 50.220
Handelsgoederen 439.121 391.847

474.007 442.067
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Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Vorderingen op handelsdebiteuren

Vorderingen op handelsdebiteuren 894.008 639.531
Nog te factureren 655.110 887.247
Dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren -34.346 -

1.514.772 1.526.778

Vorderingen op groepsmaatschappijen

Rekening-courant WAARWinkelfonds B.V. 762 -

Over het gemiddeld saldo in rekening-courant is 1,5% rente berekend. Omtrent aflossingen en zekerheden is
niets nader overeengekomen.

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

Rekening-courant Social Business Group B.V. - 189

Over het gemiddeld saldo in rekening-courant is 1,5% rente (2020: idem) berekend. Omtrent aflossingen en
zekerheden is niets nader overeengekomen.

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Overige rekening-courant

Voorfinanciering handelsketens 235.603 365.294
Rekening-courant WAAR Retail B.V. - 261.948
Overige rekening-courant 228.528 244.611

464.131 871.853

Over het gemiddeld saldi in rekening-courant is 1,5% rente (2020: idem) berekend. Omtrent aflossingen en
zekerheden is niets nader overeengekomen.
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31-12-2021 31-12-2020
€ €

Overige rekening-courant
Rekening-courant Newws B.V. 75.383 -10.778
Rekening-courant Social Brandhouse B.V. 74.680 3.886
Rekening-courant Stichting SDG Management B.V. 53.523 52.732
Rekening-courant Samen Yes! B.V. 23.841 22.654
Rekening-courant Stichting Ondernemen voor Anderen - 5.079
Rekening-courant Spoor8 B.V. - 7.213
Rekening-courant FairForward B.V. 422 416
Rekening-courant Sustenta B.V. 679 -2
Rekening-courant Smaaklokaal Harderwijk - 2.421
Rekening-courant GOODclub B.V. - 87.465
Rekening-courant HomeTown Nederland B.V. - 13.758
Rekening-courant Home & Living - 9.448
Rekening-courant Wereldwinkel Rotterdam - 12.100
Rekening-courant WAAR Amsterdam Middenweg - 38.219

- -

Totaal 228.528 244.611

Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetalingen 316.176 10.000
Te vorderen overige subsidies 62.128 63.762
WAAR Cadeaukaart 44.556 47.783
Nog te ontvangen creditnota's 28.495 45.453
Vordering WAAR Winterswijk 20.000 20.000
Vooruitbetaalde bedragen 18.807 51.745
Nog te ontvangen WAARmakers 7.725 -
Waarborgsom 340 -

498.227 238.743
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Passiva 

Groepsvermogen
Het eigen vermogen wordt in de toelichting bij de enkelvoudige balans nader toegelicht.

Voorzieningen

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Overige voorzieningen

Overige voorzieningen - 9.788

Langlopende schulden

Langlopende schulden

Stand per 31
december

2021

Aflossings-
verplichting

Resterende
looptijd > 1

jaar
€ € €

Totaal 3.509.480 260.240 3.249.240

Langlopende schulden

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Achtergestelde leningen

Converteerbare lening van ABN Amro Social Impact Fund B.V. 325.615 310.615
Achtergestelde lening A.P. Clement Holding B.V. - 464.281

325.615 774.896
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2021 2020
€ €

Converteerbare lening van ABN Amro Social Impact Fund B.V.

Stand per 1 januari

Hoofdsom 300.000 -
Bijgeschreven rente 10.615 -

Saldo per 1 januari 310.615 -

Mutaties

Verhoging - 300.000
Bijgeschreven rente 15.000 10.615

Saldo mutaties 15.000 310.615

Stand per 31 december

Hoofdsom 300.000 300.000
Bijgeschreven rente 25.615 10.615

Saldo per 31 december 325.615 310.615

Deze lening oorspronkelijk groot € 300.000 is afgesloten per 2020. De rente bedraagt 5% per jaar gedurende de
gehele looptijd van de lening. Er zijn geen afspraken omtrent zekerheden en aflossing gemaakt. 
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31-12-2021 31-12-2020
€ €

Andere obligaties en onderhandse leningen

Obligatielening NPEX 1.711.000 933.000

2021 2020
€ €

Obligatielening NPEX

Stand per 1 januari

Hoofdsom 933.000 -

Saldo per 1 januari 933.000 -

Mutaties

Verhoging 778.000 933.000

Stand per 31 december

Hoofdsom 1.711.000 933.000

Saldo per 31 december 1.711.000 933.000

Deze lening, oorspronkelijk groot € 933.000, is in 2020 verstrekt. In 2021 is de lening met € 778.000 verhoogd. 
Het rentepercentage bedraagt 8,5 vast tot aan het einde van de looptijd. De lening dient na 7 jaar te worden
afgelost. Er zijn geen zekerheden gesteld.
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31-12-2021 31-12-2020
€ €

Schulden aan banken

Leningen o/g 540.790 16.667

Leningen o/g

Lening o/g Capital Circle - 16.667
Lening Rabobank 540.790 -

540.790 16.667

2021
€

Lening Rabobank

Saldo per 1 januari -

Mutaties

Verhoging 800.000
Aflossing -123.970

Saldo mutaties 676.030

Stand per 31 december

Hoofdsom 800.000
Cumulatieve aflossing -123.970
Kortlopend deel -135.240

Saldo per 31 december 540.790

In januari 2021 zijn er twee leningsdelen door de Rabobank verstrekt.
Leningsdeel 1 heeft een hoofdsom van € 230.000, leningdeel 2 een hoofdsom van € 570.000, totaal ontvangen €
800.000.

Beide leningen zijn afgesloten per 29 januari 2021. De looptijd bedraagt 71 maanden.
Aflossing geschiedt voor beide leningen in 71 maandelijkse termijnen van € 3.240, respectievelijk € 8.030 voor
het eerst per 28 februari 2021.
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2021 2020
€ €

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

Saldo per 1 januari 352.999 -
Nog toe te wijzen 88.285 -
Verhoging 155.551 352.999

Saldo per 31 december 596.835 352.999

De onderneming heeft bij de Belastingdienst verlengd bijzonder uitstel van betaling van belastingen
aangevraagd en gekregen. De belastingschulden zijn verwerkt volgens de informatie van de Belastingdienst.
Voor de opgebouwde belastingschuld is een betalingsregeling van 60 maanden, ingaande 1 oktober 2022 lopend
tot uiterlijk 1 oktober 2027.
De invorderingsrente bedraagt tot en met 1 juli 2022 0,01% en wordt per 1 jui 2022 verhoogd naar 1%. Vanaf 1
januari 2023 bedraagt de rente 2%, vanaf 1 juli 2023 3% en oplopend naar 4% vanaf januari 2024.
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31-12-2021 31-12-2020
€ €

Overige schulden

Overige schulden 75.000 22.500

Overige schulden

Lening Truvalu B.V. 75.000 -
Lening Stichting Business 4 Impact - 22.500

75.000 22.500

  

2021
€

Lening Truvalu B.V.

Saldo per 1 januari -

Mutaties

Verhoging 250.000
Aflossing -75.000

Saldo mutaties 175.000

Stand per 31 december

Hoofdsom 250.000
Cumulatieve aflossing -75.000
Kortlopend deel -100.000

Saldo per 31 december 75.000

In januari 2021 heeft WAAR Nederland B.V. van Truvalu B.V. een lening van € 250.000 ontvangen. De rente
bedraagt 5% op jaarbasis, te betalen per kwartaal. Het eerste rentetijdvak loopt van 1 januari 2021 tot en met 30
juni 2021. De lening zal worden afgelost in kwartaaltermijnen van € 25.000 voor het eerst per 1 juli 2021. De
lening dient uiterlijk in zijn geheel te zijn afgelost op 1 januari 2024.

Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de lening zal de heer A.P.
Clement, via zijn persoonlijke management vennootschap, APC Beheer B.V., een borgstelling verlenen van €
250.000. Deze borgstelling zal worden verminderd met de ontvangen aflossingen. 
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Kortlopende schulden

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Schulden aan banken

Schulden aan banken 90.582 196.871
Aflossingsverplichtingen 260.240 428.333

350.822 625.204

Schulden aan banken

Rabobank rekening-courant 90.545 -
Triodos Bank N.V. 37 196.871

90.582 196.871

Aflossingsverplichtingen

Rabobank 135.240 -
Truvalu B.V. 100.000 -
Capital Circle 25.000 58.333
Triodos Bank NL67 TRIO 2205.416.545 - 185.000
Triodos Bank NL67 TRIO 2205.416.537 - 185.000

260.240 428.333

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 436.353 415.348

Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen

Rekening-courant Social Business Group B.V. 19.641 -

Over het gemiddeld saldo in rekening-courant is 1,5% rente (2020: idem) berekend. Omtrent aflossingen en
zekerheden is niets nader overeengekomen.

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 63.664 24.283
Pensioenen 35.435 20.439
Loonheffing 9.571 -

108.670 44.722
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31-12-2021 31-12-2020
€ €

Overige schulden en overlopende passiva

Leningen o/g 442.151 588.621
Nog te ontvangen facturen 341.522 22.651
Te betalen kosten 43.584 52.988
Overige schulden 18.233 -
Waarborgsommen 13.080 13.080
Nog te betalen rente 12.131 27.379
Vakantiegeld 7.252 6.341
Nettolonen 3.889 -
Your Giftcard 2.838 -
Vakantiedagen 2.586 5.512
Nog te ontvangen bedragen 553 19.296
Nog te crediteren posten - 26.011
Overige rekening-courant - 11.250

887.819 773.129

Leningen o/g 

Lening o/g Berkeldal B.V. I + II 394.000 372.000
Lening o/g ABN AMRO Social Impact Fund B.V. 48.151 48.151
Lening o/g Kasals Holding B.V. - 160.275
Lening o/g Dutch Participations B.V. - 8.195

442.151 588.621

De leningen o/g Berkeldal B.V. zijn verstrekt in 2016. De rente bedraagt 6% per jaar. De looptijd bedraagt 4,5
jaar waarbij er een aflossingsvrije periode van 2 jaar geldt. Er zijn geen afspraken over zekerheden gesteld. De
leningen worden in 2023 afgelost. 

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Tekstuele toelichting

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

De vennootschap is diverse huurverplichtingen voor onroerende zaken aangegaan. De resterende looptijden
variëren daarbij.
De huurverplichting per 31 december 2021 bedraagt € 108.000 per jaar excl. btw.
De onroerende zaken worden grotendeels doorverhuurd.

De vennootschap heeft een verplichting van 3 jaarlijkse termijnen van € 50.000 aan Social Business Group B.V.
ten behoeve van de afwikkeling van WAAR Retail B.V.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake aansprakelijkheidsstellingen
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De rechtspersoon is firmant van van meerdere vennootschap onder firma en uit dien hoofde hoofdelijk
aansprakelijk voor de schulden van deze vennootschap onder firma's. We verwijzen naar de toelichting op
overige deelnemingen waarin deze deelname worden toegelicht.

De niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake de fiscale eenheid

De vennootschap maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met Fair-Green
Creatives B.V. en Fairtrade Product Facilities B.V.. Op grond daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk
voor de vennootschapsbelasting van de fiscale eenheid als geheel.
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Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening

2021 2020
€ €

Netto-omzet

Websales 327.328 201.323
Prestatie fee 306.955 225.989
Cash & Carry 203.053 -
Franchise fee 200.556 232.148
Omzet 117.632 154.021
FairForward Services 94.404 47.772
Doorbelastingen 87.134 187.590
Organisatiebijdrage 86.955 150.000
Projecten 71.560 254.764
Overig 48.443 36.663
Entree fee - 30.000

1.544.020 1.520.270

Inkoopwaarde van de omzet

Inkoopwaarde omzet 463.422 350.334

Overige bedrijfsopbrengsten

Tegemoetkoming vaste lasten 53.094 39.228

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

Lonen 233.010 143.073
Sociale lasten en pensioenlasten 81.334 45.674
Overige personeelsbeloningen 54.123 96.215

368.467 284.962

Lonen

Salarissen 231.883 146.336
Vakantiegeld en -dagen 18.344 16.162

250.227 162.498
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid -17.217 -19.425

233.010 143.073
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2021 2020
€ €

Sociale lasten en pensioenlasten

Sociale lasten 53.031 30.388
Pensioenlasten 28.303 15.286

81.334 45.674

Overige personeelsbeloningen

Diensten door derden 51.717 90.533
Reiskostenvergoedingen 2.250 2.026
Onkostenvergoedingen 156 3.483
Kantinekosten - 173

54.123 96.215

Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen

Afschrijvingen immateriële vaste activa 189.672 178.308
Afschrijvingen materiële vaste activa 13.593 41.449

203.265 219.757

Afschrijvingen immateriële vaste activa

Afschrijvingskosten van ontwikkeling 2.406 5.241
Afschrijvingskosten concessies en vergunningen 23.498 21.799
Afschrijvingskosten goodwill die van derden is verkregen 163.768 151.268

189.672 178.308

Afschrijvingen materiële vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen 13.593 41.449
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2021 2020
€ €

Huisvestingskosten

Betaalde huur 12.630 16.984
Gas, water en elektra 4.764 6.354
Onroerende zaakbelasting 336 -
Onderhoud gebouwen - 256
Overige huisvestingskosten - 949

17.730 24.543

Verkoopkosten

Advertentiekosten 75.217 36.111
Marketing acties 13.408 17.686
Overige verkoopkosten 1.975 5.755
Reis- en verblijfkosten 855 1.763
Verkoopprovisie 406 232
Representatiekosten 44 82
Dotatie voorziening vorderingen - 79.321

91.905 140.950

Autokosten

Operational leasing auto's 11.974 -
Brandstofkosten auto's 5.580 6.728
Assurantiepremie auto's 1.892 166
Reparatie en onderhoud auto's 880 2.700
Overige autokosten 564 1.237
Boetes en bekeuringen 453 -
Huur auto's - 2.334

21.343 13.165

Kantoorkosten

Kosten automatisering 29.609 19.578
Telefoon- en internetkosten 19.082 3.397
Kantoorbenodigdheden 1.882 2.257
Porti 142 322
Incassokosten 48 10.556

50.763 36.110
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2021 2020
€ €

Algemene kosten

Managementvergoeding 200.000 150.000
Administratie en accountantskosten 90.981 76.007
Overige adviseurs 40.500 25.380
Overige algemene kosten 466 21.756
Abonnementen en contributies 180 523
Boetes en verhogingen belastingen en premies sociale verzekeringen - 12.710
Betalingsverschillen -93 -26
Bankkosten -144 2.708

331.890 289.058

Financiële baten en lasten

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 32.183 11.949
Waardeveranderingen van vorderingen -240.987 -
Rentelasten en soortgelijke kosten -680.912 -336.722

-889.716 -324.773

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente vorderingen participanten en overige deelnemingen 3.853 4.541
Rente overige vorderingen 10.378 7.050
Ontvangen bankrente 17.952 358

32.183 11.949

Rente vorderingen participanten en overige deelnemingen
Rente vordering op WAAR Concept Stores V.O.F. 2.265 2.178
Rente vordering op WAAR Nijmegen V.O.F. 832 800
Rente vordering op WAAR Alkmaar V.O.F. 756 740
Rente vordering op Social Business Group B.V. - 823

3.853 4.541

Rente overige vorderingen
Rente R. de Niet 4.465 -
Rente rekening-courant Fair Forward B.V. 4.259 3.167
Rente overige rekeningen-courant 1.654 3.883

10.378 7.050
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2021 2020
€ €

Waardeveranderingen van vorderingen

Mutatie voorziening vorderingen -240.987 -

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente schulden participanten en overige deelnemingen 683 -
Rente leningen o/g 42.425 43.807
Rente overige schulden 225.425 145.018
Overige financieringslasten 412.379 147.897

680.912 336.722

Rente schulden participanten en overige deelnemingen
Rente schuld aan Social Business Group B.V. 683 -

Rente leningen o/g
Rente achtergestelde lening o/g A.P. Clement Holding B.V. 32.500 32.500
Rente lening o/g Capital Circle 4.567 11.307
Rente en commissiekosten crowdfunding 5.358 -

42.425 43.807

Rente overige schulden
Rente NPEX 141.676 -
Rente Rabobank 27.207 36.524
Rente Triodos Bank B.V. 24.200 46.106
Rente Berkeldal B.V. 22.000 22.000
Rente Truvalu B.V. 10.342 -
Rente Stichting Business 4 Impact - 28.255
Rente Kasals Holding B.V. - 7.938
Rente Dutch Participations B.V. - 4.195

225.425 145.018
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Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
- -

WAAR Arnhem -8.843 -
WAAR QuartierCourbe Tilburg -98.792 -
WAAR Amsterdam Kinkerstraat -65.833 -
WAAR Enschede -20.675 -880
WAAR Hilversum -29.479 -
WAAR Alkmaar -20.829 -
WAAR Breda -44.275 -
WAAR Delft -42.992 -
WAAR Rotterdam -97.816 -
WAAR Eindhoven -45.715 -
WAAR Oud-Beijerland - 2.730
WAAR Zutphen -14.257 -
WAAR Apeldoorn - -6.887
WAAR Winterswijk - -28.678
WAAR Uden - -16.134
WAAR Amsterdam Haarlemmerdijk -27.862 -1.243
WAAR Den Haag -15.415 -
WAAR Deventer -16.229 -
WAAR Den Bosch -21.434 -
WAAR Haarlem -107.991 -
WAAR Leiden -613 -
WAAR Oosterhout - -108.098
WAAR Concept Stores -204.942 -14.782
WAAR Zaandam -38.358 -
WAAR Nijmegen -33.593 -6.671
BSaB Retail B.V. -23.283 -
WAARWinkelfonds B.V. - -50

Totaal -979.226 -180.693
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Overige toelichtingen

Gemiddeld aantal werknemers

Uitsplitsing

2021 2020

Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen Nederland 6,00 5,00

Gemiddeld aantal werknemers over de periode
6,00 5,00
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Enkelvoudige jaarrekening
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Enkelvoudige balans per 31 december 2021 
(na voorstel resultaatverdeling)

Activa

31-12-2021 31-12-2020
€ € € €

Vaste activa

Immateriële vaste activa
Kosten van ontwikkeling 5.146 7.552
Kosten van verwerving ter zake van conces-
sies, vergunningen en rechten van intellectue-
le eigendom 61.254 82.284
Kosten van goodwill die van derden is verkre-
gen 649.531 781.141

715.931 870.977

Materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen 185.976 10.691

Financiële vaste activa 4.692.562 4.661.778

Vlottende activa

Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren 450.061 480.463
Vorderingen op groepsmaatschappijen 254.581 159.533
Belastingen en premies sociale verzekeringen - 3.444
Overige rekening-courant 291.590 607.658
Overige vorderingen en overlopende activa 416.952 143.707

1.413.184 1.394.805

Liquide middelen 46.439 8.890

7.054.092 6.947.141

39



Waar Nederland B.V.
Culemborg

Passiva

31-12-2021 31-12-2020
€ € € €

Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal 790.001 790.001
Agioreserve 3.299.999 2.850.000
Wettelijke en statutaire reserves 5.146 7.552
Overige reserve -3.147.676 -1.299.944

947.470 2.347.609

Voorzieningen
Overige voorzieningen - 9.788

Langlopende schulden
Achtergestelde leningen 325.615 310.615
Andere obligaties en onderhandse leningen 1.711.000 933.000
Schulden aan banken 540.790 -
Schulden aan groepsmaatschappijen 1.341.939 1.322.107
Schulden ter zake van belastingen en premies
sociale verzekeringen 379.976 266.657
Overige schulden 75.000 22.500

4.374.320 2.854.879

Kortlopende schulden
Schulden aan banken 326.150 566.871
Schulden aan leveranciers en handelskredie-
ten 362.091 370.239
Schulden aan groepsmaatschappijen 279.811 -
Schulden aan participanten en aan maatschap-
pijen waarin wordt deelgenomen 19.641 72.049
Schulden ter zake van belastingen en premies
sociale verzekeringen 71.383 20.439
Overige schulden en overlopende passiva 673.226 705.267

1.732.302 1.734.865

7.054.092 6.947.141
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Enkelvoudige verkorte winst-en-verliesrekening over 2021 

2021 2020
€ € € €

Resultaat deelnemingen -809.460 231.853
Vennootschappelijk resultaat na belastin-
gen -1.040.678 -563.980

Netto resultaat na belastingen -1.850.138 -332.127
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de enkelvoudige jaarrekening

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Waar Nederland B.V. is feitelijk en statutair gevestigd op A. van Diemenstraat 18 A, 4104 AE te Culemborg en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 60171715.

Algemene toelichting

Algemene toelichting

Groepsverhoudingen

Informatieverschaffing over groepsverhoudingen

De vennootschap maakt deel uit van een groep, waarvan de vennootschap aan het hoofd staat.

Schattingen

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening vormt de
leiding van Waar Nederland B.V. zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in
de enkelvoudige jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2
BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de
Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.

COVID-19
De gebeurtenissen als gevolg van het coronavirus COVID-19 zijn in de onderhavige jaarrekening verwerkt. Op
het moment van het opmaken van deze jaarrekening is er, alle feiten en omstandigheden in ogenschouw
nemend, geen sprake van een ernstige onzekerheid van de continuïteit van onze organisatie en derhalve ook
niet van onontkoombare discontinuïteit. Op basis van de huidige omstandigheden en stand van zaken van de
overheidsmaatregelen is er geen reden om aan de positieve continuïteitsveronderstelling te twijfelen, zodat de
in de jaarrekening gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gebaseerd zijn op de
veronderstelling van continuïteit van de onderneming. 
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Grondslagen

De waardering van activa en passiva

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er
wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde van het
actief hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.

Onderzoekskosten worden verwerkt in de enkelvoudige winst-en-verliesrekening. Uitgaven voor
ontwikkelingsprojecten worden geactiveerd als onderdeel van de vervaardigingsprijs als het waarschijnlijk is dat
het project commercieel en technisch succesvol zal zijn en de kosten betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.
Voor de geactiveerde ontwikkelingskosten is een wettelijke reserve onder het eigen vermogen gevormd ter
hoogte van het geactiveerde bedrag. De afschrijving van de geactiveerde ontwikkelingskosten vangt aan zodra de
commerciële productie is gestart en vindt lineair plaats over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het
actief.

Positieve goodwill voortkomend uit acquisities, wordt geactiveerd en lineair afgeschreven gedurende de
verwachte economische gebruiksduur.

Negatieve goodwill valt vrij in de enkelvoudige winst-en-verliesrekening voor zover lasten en verliezen zich
voordoen, indien hier bij de verwerking van de overname rekening mee is gehouden en deze lasten en verliezen
betrouwbaar zijn te meten. Indien geen rekening is gehouden met verwachte lasten of verliezen, dan valt de
negatieve goodwill vrij in overeenstemming met het gewogen gemiddelde van de resterende levensduur van de
verworven afschrijfbare activa. Voor zover de negatieve goodwill uitkomt boven de reële waarde van de
geïdentificeerde niet-monetaire activa wordt het meerdere direct in de enkelvoudige winst-en-verliesrekening
verwerkt.

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur
en bijzondere waardeverminderingen.

Financiële vaste activa

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de
vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht
kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor
deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt
uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op € 1
gewaardeerd. Indien en voor zover Waar Nederland B.V. in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de
schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar
schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.

Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs. Als resultaat wordt in aanmerking genomen het in het verslagjaar gedeclareerde dividend van
de deelneming, waarbij niet in contanten uitgekeerde dividenden worden gewaardeerd tegen reële waarde.
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De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige
vorderingen, alsmede gekochte leningen die tot het einde van de looptijd zullen worden aangehouden. Deze
vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de verstrekking van leningen sprake is van disagio of agio, wordt
dit gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht als onderdeel van de
effectieve rente. Ook transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering en als onderdeel van de
effectieve rente ten laste van het resultaat gebracht. Bijzondere waardeverminderingen worden ten laste van de
enkelvoudige winst-en-verliesrekening gebracht.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief
de transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de
geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Vorderingen worden na eerste
verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

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.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van
actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij de tijdswaarde van
geld niet materieel is. Als de periode waarover de uitgaven contant worden gemaakt maximaal een jaar is, wordt
de voorziening tegen nominale waarde gewaardeerd.

Wanneer het de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat
deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een
actief in de balans opgenomen.

Overige voorzieningen

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van de
voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.

Langlopende schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
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De bepaling van het resultaat

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.

Omzetverantwoording

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten
uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven
belastingen.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Belastingen over de winst of het verlies

De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar,
waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de
jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien van toepassing) slechts
worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.

In de jaarrekening van dochtervennootschappen wordt een belastinglast berekend op basis van het behaalde
commerciële resultaat. De door dochtervennootschappen verschuldigde belasting wordt verrekend in rekening-
courant met Waar Nederland B.V.

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is
gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat voor zover dit aan Waar Nederland B.V.
wordt toegerekend.
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Toelichting op de enkelvoudige balans

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Kosten van
ontwikkeling

Kosten van
verwerving ter

zake van con-
cessies, ver-

gunningen en
rechten van

intellectuele
eigendom

Kosten van
goodwill die

van derden is
verkregen

Totaal

€ € € €

Stand per 1 januari 2021

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 32.029 106.402 1.316.100 1.454.531
Cumulatieve afschrijvingen -24.477 -24.118 -534.959 -583.554

Boekwaarde per 1 januari 2021 7.552 82.284 781.141 870.977

Mutaties 

Afschrijvingen -2.406 -21.030 -131.610 -155.046

Saldo mutaties -2.406 -21.030 -131.610 -155.046

Stand per 31 december 2021

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 32.029 106.402 1.316.100 1.454.531
Cumulatieve afschrijvingen -26.883 -45.148 -666.569 -738.600

Boekwaarde per 31 december 2021 5.146 61.254 649.531 715.931
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Materiële vaste activa

Andere vaste
bedrijfs-

middelen
€

Stand per 1 januari 2021

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 13.412
Cumulatieve afschrijvingen -2.721

Boekwaarde per 1 januari 2021 10.691

Mutaties 

Investeringen 176.919
Afschrijvingen -1.634

Saldo mutaties 175.285

Stand per 31 december 2021

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 190.331
Cumulatieve afschrijvingen -4.355

Boekwaarde per 31 december 2021 185.976

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Financiële vaste activa

Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in
groepsmaatschappijen

2.970.101 2.800.334

Overige deelnemingen 1.695.684 1.437.381
Overige vorderingen 26.777 424.063

4.692.562 4.661.778
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31-12-2021 31-12-2020
€ €

Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in groepsmaatschappijen

Deelneming Fair-Green Creatives B.V. 1.957.289 2.051.988
Deelneming Fairtrade Product Facilities B.V. 1.012.810 748.345
Deelneming WAARWinkelfonds B.V. 1 1
Deelneming BSaB Retail B.V. 1 -

2.970.101 2.800.334

De belangen van de vennootschap in andere maatschappijen zijn als volgt verdeeld:
- Fair-Green Creatives B.V. in Culemborg, 100% belang
- Fairtrade Product Facilities B.V. in Culemborg, 100% belang
- WAARWinkelfonds B.V. in Culemborg, 100% belang
- BSaB Retail B.V. in Utrecht, 50% belang, is voorzien en gewaardeerd op €1.

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Overige deelnemingen

Kapitaaldeelnamen 1.695.683 1.437.380
Vibers Consumer Goods B.V. 1 1

1.695.684 1.437.381

De kapitaaldeelnamen betreffen 50%-deelname in vennootschap onder firma's. Voor een specificatie van de
kapitaaldeelnamen verwijzen we naar de geconsolideerde jaarrekening.

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Overige vorderingen

Waarborgsommen 22.610 11.610
Lening u/g Capital Circle 4.167 16.667
Vordering WAAR Retail B.V. - 395.786

26.777 424.063

De lening u/g Capital Circle is aangegaan per 10 april 2018. De aflossing geschiedt in 48 maanden en de rente
bedraagt 7,5% per jaar. In 2022 is de lening volledig afgelost.
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Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Vorderingen op handelsdebiteuren

Vorderingen op handelsdebiteuren 275.226 155.217
Nog te factureren 199.081 325.246
Dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren -24.246 -

450.061 480.463

Vorderingen op groepsmaatschappijen

Rekening-courant Fair Green Creatives B.V. 253.809 109.341
Rekening-courant WAARWinkelfonds B.V. 772 -
Rekening-courant Fairtrade Product Facilities B.V. - 50.192

254.581 159.533

Over het gemiddeld saldi in rekening-courant is 1,5% rente berekend (2020: 1,5%).

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting - 3.444

Overige rekening-courant

Rekening-courant WAAR Retail B.V. - 261.948
Overige rekening-courant 228.106 188.326
Voorfinanciering handelsketens 63.484 157.384

291.590 607.658

Over het gemiddeld saldi in rekening-courant is geen rente (2020: idem) berekend. Omtrent aflossingen en
zekerheden is niets nader overeengekomen.
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31-12-2021 31-12-2020
€ €

Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetalingen 316.176 10.000
WAAR Cadeaukaart 44.556 47.783
Nog te ontvangen creditnota's 28.495 42.980
Vordering WAAR Winterswijk 20.000 20.000
Nog te ontvangen WAARmakers 7.725 -
Te vorderen overige subsidies - 22.944

416.952 143.707

Liquide middelen

ABN AMRO 46.439 8.890
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Passiva 

Eigen vermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:
Gestort en op-
gevraagd aan-
delenkapitaal

Agioreserve Wettelijke en
statutaire

reserves

Overige reser-
ve

Totaal

€ € € € €

Stand per 1 januari 2021
790.001 2.850.000 7.552 -1.299.944 2.347.609

Uit resultaatverdeling - - - -1.850.138 -1.850.138
Toevoeging - 449.999 - - 449.999
Vrijval ten gunste van overige
reserve  - - -2.406 2.406 -

Stand per 31 december 2021 790.001 3.299.999 5.146 -3.147.676 947.470

Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt € 790.001. Totaal aantal aandelen: 7.900.010.003
aandelen, bestaande uit 10.000 gewone aandelen en 7.900.000.003 cumulatief preferente aandelen.

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Wettelijke en statutaire reserves

Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van ontwikkeling 5.146 7.552

Wettelijke reserve inzake geactiveerde kosten onderzoek en ontwikkeling.

Voorzieningen

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Overige voorzieningen

Overige voorzieningen - 9.788
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Langlopende schulden

Langlopende schulden

Stand per 31
december

2021

Aflossings-
verplichting

Resterende
looptijd > 1

jaar
€ € €

Totaal 4.609.560 235.240 4.374.320

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Achtergestelde leningen

Converteerbare lening van ABN Amro Social Impact Fund B.V. 325.615 310.615

De achtergestelde lening van ABN AMRO, ICCO en Social Business Group B.V. zullen, cf termsheet dd. 25
september 2019 geconverteerd worden naar cumulatieve preferente aandelen in het eerste kwartaal 2020.

2021 2020
€ €

Converteerbare lening van ABN Amro Social Impact Fund B.V.

Stand per 1 januari

Hoofdsom 300.000 -
Bijgeschreven rente 10.615 -

Saldo per 1 januari 310.615 -

Mutaties

Verhoging - 300.000
Bijgeschreven rente 15.000 10.615

Saldo mutaties 15.000 310.615

Stand per 31 december

Hoofdsom 300.000 300.000
Bijgeschreven rente 25.615 10.615

Saldo per 31 december 325.615 310.615

Deze lening oorspronkelijk groot € 300.000 is afgesloten per 2020. De rente bedraagt 5% per jaar gedurende de
gehele looptijd van de lening. Er zijn geen afspraken omtrent zekerheden en aflossing gemaakt.
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31-12-2021 31-12-2020
€ €

Andere obligaties en onderhandse leningen

Obligatielening NPEX 1.711.000 933.000

2021 2020
€ €

Obligatielening NPEX

Stand per 1 januari

Hoofdsom 933.000 -

Saldo per 1 januari 933.000 -

Mutaties

Verhoging 778.000 933.000

Stand per 31 december

Hoofdsom 1.711.000 933.000

Saldo per 31 december 1.711.000 933.000

Deze lening, oorspronkelijk groot € 933.000, is in 2020 verstrekt. In 2021 is de lening met € 778.000 verhoogd. 
Het rentepercentage bedraagt 8,5 vast tot aan het einde van de looptijd. De lening dient na 7 jaar te worden
afgelost. Er zijn geen zekerheden gesteld. 
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31-12-2021 31-12-2020
€ €

Schulden aan banken

Leningen o/g 540.790 -

2021
€

Lening Rabobank

Saldo per 1 januari -

Mutaties

Verhoging 800.000
Aflossing -123.970

Saldo mutaties 676.030

Stand per 31 december

Hoofdsom 800.000
Cumulatieve aflossing -123.970
Kortlopend deel -135.240

Saldo per 31 december 540.790

In januari 2021 zijn er twee leningsdelen door de Rabobank verstrekt.
Leningsdeel 1 heeft een hoofdsom van € 230.000, leningdeel 2 een hoofdsom van € 570.000, totaal ontvangen €
800.000.

Beide leningen zijn afgesloten per 29 januari 2021. De looptijd bedraagt 71 maanden.
Aflossing geschiedt voor beide leningen in 71 maandelijkse termijnen van € 3.240, respectievelijk € 8.030 voor
het eerst per 28 februari 2021.
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31-12-2021 31-12-2020
€ €

Schulden aan groepsmaatschappijen

Schuld aan Fair-Green Creatives B.V. 1.341.939 1.322.107

De lening o/g Fair Green Creatives B.V. is aangegaan per 1 januari 2017. Er wordt 1,5% rente berekend. Er zijn
geen nadere afspraken omtrent zekerheden gesteld.

2021 2020
€ €

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

Saldo per 1 januari 266.657 -
Verhoging 113.319 266.657

Saldo per 31 december 379.976 266.657

De onderneming heeft bij de Belastingdienst verlengd bijzonder uitstel van betaling van belastingen
aangevraagd en gekregen. De belastingschulden zijn verwerkt volgens de informatie van de Belastingdienst.
Voor de opgebouwde belastingschuld is een betalingsregeling van 60 maanden, ingaande 1 oktober 2022 lopend
tot uiterlijk 1 oktober 2027. 
De invorderingsrente bedraagt tot en met 1 juli 2022 0,01% en wordt per 1 jui 2022 verhoogd naar 1%. Vanaf 1
januari 2023 bedraagt de rente 2%, vanaf 1 juli 2023 3% en oplopend naar 4% vanaf januari 2024.
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31-12-2021 31-12-2020
€ €

Overige schulden

Overige schulden 75.000 22.500

Overige schulden

Lening Stichting Business 4 Impact - 22.500
Lening Truvalu B.V. 75.000 -

75.000 22.500

2021
€

Lening Truvalu B.V.

Saldo per 1 januari -

Mutaties

Verhoging 250.000
Aflossing -75.000

Saldo mutaties 175.000

Stand per 31 december

Hoofdsom 250.000
Cumulatieve aflossing -75.000
Kortlopend deel -100.000

Saldo per 31 december 75.000

In januari 2021 heeft Waar Nederland B.V. van Truvalu B.V. een lening van € 250.000 ontvangen. De rente
bedraagt 5% op jaarbasis, te betalen per kwartaal. Het eerste rentetijdvak loopt van 1 januari 2021 tot en met 30
juni 2021. De lening zal worden afgelost in kwartaaltermijnen van € 25.000 voor het eerst per 1 juli 2021. De
lening dient uiterlijk in zijn geheel te zijn afgelost op 1 januari 2024.

Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de lening zal de heer A.P.
Clement, via zijn persoonlijke management vennootschap, APC Beheer B.V., een borgstelling verlenen van €
250.000. Deze borgstelling zal worden verminderd met de ontvangen aflossingen. 
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Kortlopende schulden

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Schulden aan banken

Schulden aan banken 90.910 196.871
Aflossingsverplichtingen 235.240 370.000

326.150 566.871

Schulden aan banken

Rabobank rekening-courant 90.873 -
Triodos Bank N.V. 37 196.871

90.910 196.871

Aflossingsverplichtingen

Rabobank 135.240 -
Truvalu B.V. 100.000 -
Triodos Bank NL67 TRIO 2205.416.545 - 185.000
Triodos Bank NL67 TRIO 2205.416.537 - 185.000

235.240 370.000

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 362.091 370.239

Schulden aan groepsmaatschappijen

Rekening-courant Fairtrade Product Facilities B.V. 279.811 -

Over het gemiddeld saldo in rekening-courant is 1,5% rente berekend (vorig jaar: 1,5%). Omtrent aflossingen en
zekerheden is niets nader overeen gekomen.

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen

Rekening-courant Social Business Group B.V. 19.641 72.049

Over het gemiddeld saldo in rekening-courant is 1,5% rente berekend (vorig jaar: 1,5%). Omtrent aflossingen en
zekerheden is niets nader overeen gekomen.
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31-12-2021 31-12-2020
€ €

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 35.948 -
Pensioenen 35.435 20.439

71.383 20.439

Overige schulden en overlopende passiva

Leningen o/g 442.151 588.621
Nog te ontvangen facturen 177.939 15.006
Te betalen kosten 20.021 44.814
Nog te betalen rente 12.131 27.379
Vakantiegeld 7.252 6.341
Nog te ontvangen bedragen 4.419 8.180
Nettolonen 3.889 -
Your Giftcard 2.838 -
Vakantiedagen 2.586 5.512
Overige rekening-courant - 6.000
Overige schuld - 3.414

673.226 705.267

Leningen o/g 

Lening o/g Berkeldal B.V. I + II 394.000 372.000
Lening o/g ABN AMRO Social Impact Fund B.V. 48.151 48.151
Lening o/g Kasals Holding B.V. - 160.275
Lening o/g Dutch Participations B.V. - 8.195

442.151 588.621

De leningen o/g Berkeldal B.V. zijn verstrekt in 2016. De rente bedraagt 6% per jaar. De looptijd bedraagt 4,5
jaar waarbij er een aflossingsvrije periode van 2 jaar geldt. Er zijn geen afspraken over zekerheden gesteld. De
leningen worden in 2023 afgelost. 
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Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Tekstuele toelichting

Niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake aansprakelijkheidsstellingen

De rechtspersoon is firmant van van meerdere vennootschap onder firma en uit dien hoofde hoofdelijk
aansprakelijk voor de schulden van deze vennootschap onder firma's. We verwijzen naar de toelichting op
overige deelnemingen in de geconsolideerde jaarrekening waarin deze deelname worden toegelicht.

De niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake de fiscale eenheid

De vennootschap maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met Fair-Green
Creatives B.V. en Fairtrade Product Facilities B.V.. Op grond daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk
voor de vennootschapsbelasting van de fiscale eenheid als geheel.
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Toelichting op de enkelvoudige winst-en-verliesrekening

2021 2020
€ €

Netto-omzet

Management Fee 400.000 340.000
Websales 327.328 201.323
Doorbelastingen 84.014 188.298
Overig 33.140 13.383

844.482 743.004

Overige bedrijfsopbrengsten

Tegemoetkoming vaste lasten -17.205 17.205

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

Kosten uitbesteed werk 29.525 27.279

Lonen

Salarissen 231.883 146.336
Vakantiegeld en -dagen 18.344 16.162

250.227 162.498
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid -17.217 -19.425

233.010 143.073

Sociale lasten en pensioenlasten

Sociale lasten 53.031 30.388
Pensioenlasten 28.303 15.286

81.334 45.674

Overige personeelsbeloningen

Diensten door derden 51.717 90.533
Reiskostenvergoedingen 2.250 2.026
Onkostenvergoedingen 156 3.483
Kantinekosten - 173

54.123 96.215
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2021 2020
€ €

Afschrijvingen immateriële vaste activa

Afschrijvingskosten van ontwikkeling 2.406 5.241
Afschrijvingskosten concessies en vergunningen 21.030 19.331
Afschrijvingskosten goodwill die van derden is verkregen 131.610 131.610

155.046 156.182

Afschrijvingen materiële vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen 1.634 1.456

Huisvestingskosten

Betaalde huur 11.705 11.520
Gas, water en elektra 5.007 4.529
Onroerende zaakbelasting 336 -
Onderhoud gebouwen - 256
Overige huisvestingskosten - 949

17.048 17.254

Verkoopkosten

Advertentiekosten 75.217 36.111
Marketing acties 12.105 13.936
Overige verkoopkosten 1.975 5.755
Verkoopprovisie 406 232
Reis- en verblijfkosten 365 104
Representatiekosten 44 82
Dotatie voorziening vorderingen - 79.321

90.112 135.541

Autokosten

Operational leasing auto's 11.974 -
Assurantiepremie auto's 1.892 166
Brandstofkosten auto's 820 4.481
Boetes en bekeuringen 453 -
Reparatie en onderhoud auto's - 2.700
Overige autokosten - 132
Huur auto's - 947

15.139 8.426
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2021 2020
€ €

Kantoorkosten

Telefoon- en internetkosten 16.892 551
Kosten automatisering 10.812 14.378
Kantoorbenodigdheden 1.365 1.658
Porti 116 143
Incassokosten - 10.556

29.185 27.286

Algemene kosten

Managementvergoeding 150.000 150.000
Administratie en accountantskosten 44.844 34.120
Overige adviseurs 40.500 25.380
Overige algemene kosten 422 21.697
Betalingsverschillen 346 -164
Abonnementen en contributies 180 523
Boetes en verhogingen belastingen en premies sociale verzekeringen - 7.228

236.292 238.784

Financiële baten en lasten

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente overige vorderingen 3.298 5.102
Rente vorderingen groepsmaatschappijen 1.076 1.323
Ontvangen bankrente 18.015 862
Rente vorderingen participanten en overige deelnemingen - 606

22.389 7.893

Rente vorderingen groepsmaatschappijen

Rente rekening-courant Fair-Green Creatives B.V. 1.076 1.323

Rente vorderingen participanten en overige deelnemingen

Rente vordering op Social Business Group B.V. - 606
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2021 2020
€ €

Rente overige vorderingen

Rente rekening-courant Fair Forward B.V. 1.644 1.833
Rente overige rekeningen-courant 1.654 3.269

3.298 5.102

Waardeveranderingen van vorderingen

Mutatie voorziening vorderingen -228.695 -

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente schulden groepsmaatschappijen 21.375 21.553
Rente schulden participanten en overige deelnemingen 683 -
Rente overige schulden 225.398 149.069
Overige financieringslasten 252.675 142.153

500.131 312.775

Rente schulden groepsmaatschappijen

Rente schuld Fair Green Creatives B.V. 19.832 19.539
Rente rekening-courant Fairtrade Product Facilities B.V. 1.543 2.014

21.375 21.553

Rente schulden participanten en overige deelnemingen

Rente schuld aan Social Business Group B.V. 683 -

Rente overige schulden

Rente NPEX 141.676 -
Rente Rabobank 27.180 36.402
Rente Triodos Bank B.V. 24.200 46.106
Rente Berkeldal B.V. 22.000 22.000
Rente Truvalu B.V. 10.342 -
Rente Dutch Participations B.V. - 4.195
Rente Stichting Business 4 Impact - 28.255
Rente Kasals Holding B.V. - 12.111

225.398 149.069
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Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

Voor een specificatie van het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen verwijzen we naar de
geconsolideerde jaarrekening.

Culemborg, 21 december 2022

Social Business Group B.V.
Vertegenwoordigd door:
A.P. Clement
Directeur
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