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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 15.556 74.664
Andere vaste bedrijfsmiddelen 51.725 123.086

67.281 197.750

Vlottende activa

Vorderingen

Handelsdebiteuren 32.663 46.745
Vorderingen op groepsmaatschappijen - 39.056
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 23.278 1.095
Overige vorderingen en overlopende
activa 194.280 313.640

250.221 400.536

Liquide middelen 577.488 156.710

 894.990 754.996
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31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal 1 1
Overige reserves -1.016.733 -491.806

-1.016.732 -491.805

Voorzieningen 7.727 13.066

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 54.327 33.411
Schulden aan groepsmaatschappijen 1.326.547 373.199
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 81.560 61.279
Overige schulden en overlopende passiva 441.561 765.846

1.903.995 1.233.735

 894.990 754.996
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2                WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2020

2020

€ €

2019

€ €

Netto-omzet 3.727.685 4.251.285
Kostprijs van de omzet 83.406 245.108

Bruto-omzetresultaat 3.644.279 4.006.177

Kosten

Lonen en salarissen 2.855.407 3.172.478
Sociale lasten 433.258 448.250
Pensioenlasten 205.427 246.587
Afschrijvingen 94.197 51.514
Overige bedrijfskosten 566.554 825.750

Som der bedrijfslasten 4.154.843 4.744.579

Bedrijfsresultaat -510.564 -738.402

Financiële baten en lasten -15.286 -6.965

Resultaat voor belastingen -525.850 -745.367
Belastingen 923 710

Resultaat na belastingen -524.927 -744.657
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Activiteiten

Kluppluz B.V., statutair gevestigd te Eindhoven, maakt onderdeel uit van Wij zijn JONG B.V.
Kluppluz B.V. is opgericht op 4 september 2015 en heeft als belangrijkste doelstelling dagopvang en
buitenschoolse opvang voor kinderen met (tijdelijke) behoefte aan extra ondersteuning.

Continuïteit

Als gevolg van het uitbreken van de Coronacrisis in 2020 was een onzekere situatie ontstaan. Deze
onzekerheid werd mede veroorzaakt door maatregelen welke door de overheid worden ingesteld om de
verspreiding van het Coronavirus te beperken. Mede door de steun van de overheid, is er geen
continuïteitissue op deze grond voor KluppluZ B.V. Wij zijn dan ook van mening dat de
waarderingsgrondslagen op basis van continuïteit kunnen worden gehandhaafd. De in onderhavige
jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de
veronderstelling van continuïteit van KluppluZ B.V.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

KluppluZ B.V. is feitelijk en statutair gevestigd op Kanaaldijk-Zuid 5 A te Eindhoven en is ingeschreven bij
het handelsregister onder nummer 64058956.

Groepsverhoudingen

De vennootschap maakt deel uit van een groep met Stichting MOKO als hoofd, die de financiële gegevens
van de vennootschap opneemt in haar geconsolideerde jaarrekening. De geconsolideerde jaarrekening van
deze stichting wordt gepubliceerd bij de Kamer van Koophandel. 

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het
bestuur van Wij zijn JONG B.V. zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de 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 betreffende
jaarrekeningposten.

Vrijstelling voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

De vennootschap maakt gebruik van de vrijstelling ingevolge artikel 360.104 van de Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving. De financiële gegevens van KluppluZ B.V. zijn opgenomen in de geconsolideerde
jaarrekening van Stichting MOKO.
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Verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen en overige maatschappijen aangemerkt waarover
overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend.
Ook rechtspersonen, overige maatschappijen en natuurlijke personen die overwegende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap en invloed van betekenis kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden
partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van Wij zijn JONG
B.V. of de moedermaatschappij van Wij zijn JONG B.V. en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en
andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen.

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. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Leasing

Operationele leasing

Als de onderneming optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd.
Vergoedingen die worden ontvangen als stimulering voor het afsluiten van een overeenkomst worden
verwerkt als een vermindering van de leasekosten over de leaseperiode. Leasebetalingen en vergoedingen
inzake operationele leases worden lineair over de leaseperiode ten laste respectievelijk ten gunste van de
winst-en-verliesrekening gebracht, tenzij een andere toerekeningsystematiek meer representatief is voor het
patroon van de met het leaseobject te verkrijgen voordelen.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIV A

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. Op gronden en/of terreinen wordt niet afgeschreven.
De van overheidswege ter beschikking gestelde subsidies worden in mindering gebracht op de
aanschafwaarde.

KluppluZ B.V. te Eindhoven
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Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de
realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het
individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid
waartoe het actief behoort. 
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de
realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.
Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder
gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief. 

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. 

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

Algemeen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten
worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening
wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende
verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

Overige voorzieningen

Voorziening jubileumuitkering

De voorziening is actuarieel berekend met gebruikmaking van tabel GBM/GBV 2013-2018 en een rekenrente
van 2,62%. Betaalde bedragen inzake jubilea worden ten laste van deze voorziening gebracht. De voorziening
heeft een langlopend karakter.

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden
afgelost.
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Pensioenregeling

De vennootschap heeft een pensioenregeling. Deze regeling wordt gefinancierd door afdrachten aan een
bedrijfstakpensioenfonds (Zorg & Welzijn), waarmee een uitvoeringsovereenkomst is gesloten. Het
bedrijfstak-pensioenfonds maakt gebruik van het premiebeleid zoals geformuleerd in de actuariële en bedrijfs-
technische nota (ABTN).

De pensioenaanspraken binnen de pensioenregeling zijn gebaseerd op een geïndexeerd middelloon-systeem.
Hierbij is aan medewerkers een pensioen toegezegd waarvan de hoogte afhangt van factoren als leeftijd,
dienstjaren en salaris. Het pensioenfonds besluit ieder jaar of, en zo ja, in hoeverre er wordt geïndexeerd. Het
pensioenfonds heeft daarbij de intentie uit te gaan van een indexeringsstaffel gebaseerd op de dekkingsgraad.

Voor zover er sprake is van een premieachterstand is hiervoor een verplichting opgenomen onder de
kortlopende schulden. Vooruitbetaalde of teveel betaalde premies zijn als vordering opgenomen onder de
overige vorderingen en overlopende activa.

De op balansdatum van toepassing zijnde dekkingsgraad bedraagt 92,6% (2019: 99,2%).
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 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.

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en
dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. De kinderopvangactiviteiten worden door verschillende
gemeenten gedeeltelijk gesubsidieerd. Financiering vanuit gemeenten is verantwoord onder de netto-omzet.

Kosten

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

Pensioenen

KluppluZ B.V. heeft alle pensioenregelingen (Zorg & Welzijn) verwerkt volgens de
verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. 

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur, rekening houdend met een
eventuele residuwaarde.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van
de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Belastingen

Wij zijn JONG B.V. is hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingverplichtingen van haar
dochtermaatschappijen die deel uitmaken van de fiscale eenheid. In de jaarrekening van Wij zijn JONG B.V.
wordt in de winst-en verliesrekening de belastinglast toegerekend aan de eigen activiteiten en aan die van de
dochtermaatschappijen, derhalve draagt Wij zijn JONG B.V. de gehele belastinglast.  Op basis hiervan zijn
geen belastingen in de jaarrekening opgenomen van de dochtermaatschappijen, met uitzondering van
belastinglatenties. 

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.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Bedrijfs-
gebouwen en -

terreinen

€

Andere vaste
bedrijfs-
middelen

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2020
Aanschaffingswaarde 95.477 201.012 296.489
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -20.813 -77.926 -98.739

74.664 123.086 197.750

Mutaties 
Investeringen 1.312 5.940 7.252
Desinvesteringen -70.482 -75.685 -146.167
Afschrijving desinvesteringen 18.376 36.141 54.517
Afschrijvingen -8.314 -37.757 -46.071

-59.108 -71.361 -130.469

Boekwaarde per 31 december 2020
Aanschaffingswaarde 26.307 131.267 157.574
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -10.751 -79.542 -90.293

15.556 51.725 67.281

Afschrijvingspercentages
%

Bedrijfsgebouwen en -terreinen  10
Andere vaste bedrijfsmiddelen  20-33

KluppluZ B.V. te Eindhoven
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VLOTTENDE ACTIVA

Onder de opgenomen vorderingen bevinden zich, voor zover niet anders vermeld, geen posten met een
looptijd van meer dan één jaar.
Vorderingen

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Handelsdebiteuren

Debiteuren 34.934 47.329

34.934 47.329
Voorziening dubieuze debiteuren -2.271 -584

32.663 46.745

Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen.

Vorderingen op groepsmaatschappijen

Wij zijn JONG B.V. - 39.056

Over de vorderingen wordt 3% rente berekend (2019: 3%).

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Latente belastingvorderingen 2.018 1.095
Pensioenen 21.260 -

23.278 1.095

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa 194.280 313.640

Overlopende activa

Overige overlopende activa 194.280 313.640

Onder de opgenomen vorderingen bevinden zich geen posten met een looptijd van meer dan één jaar.

Liquide middelen

Rabobank 577.488 156.710
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PASSIVA

Eigen vermogen

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Geplaatst kapitaal

Geplaatst en volgestort zijn 1 gewone aandelen nominaal € 1,00 1 1

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 1.

2020

€

2019

€

Overige reserves

Stand per 1 januari -491.806 252.851
Resultaatbestemming boekjaar -524.927 -744.657

Stand per 31 december -1.016.733 -491.806

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Voorzieningen

Overige voorzieningen 7.727 13.066

Overige voorzieningen

2020

€

2019

€

Voorziening jubileumuitkering

Stand per 1 januari 13.066 5.562
Dotatie -5.339 7.504

Stand per 31 december 7.727 13.066

De voorziening is actuarieel berekend met gebruikmaking van tabel GBM/GBV 2013-2018 en een rekenrente
van 2,62%. Betaalde bedragen inzake jubilea worden ten laste van deze voorziening gebracht. De voorziening
heeft een langlopend karakter.

KluppluZ B.V. te Eindhoven
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 12 -

___________________________________________________________________________________________________________



Kortlopende schulden

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 54.327 33.411

Schulden aan groepsmaatschappijen

Wij zijn JONG B.V. 1.326.547 -
Korein B.V. - 373.199

1.326.547 373.199

Over de schulden wordt 3% rente berekend (2019: 3%).

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 81.560 56.921
Pensioenen - 4.358

81.560 61.279

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva 441.561 765.846

Overlopende passiva

Vakantiegeld 101.173 120.560
Vakantiedagen 136.523 136.590
Nettolonen 19.547 5.914
Subsidies 2.235 366.863
Huur en servicekosten bedrijfsgebouwen en -terreinen 86.067 90.343
Overige overlopende passiva 96.016 45.576

441.561 765.846
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGE N

Voorwaardelijke verplichtingen

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

De vennootschap maakt deel uit van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en is op grond
daarvan hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel. 
De vennootschappen in de fiscale eenheid betreffen:
- Wij zijn JONG B.V.;

- Korein B.V.;

- Korein consolidatie B.V.;

- KSS.NL B.V.;

- KidZ & BrickZ B.V.;

- KluppluZ B.V.
- SKAR Groep B.V.;

- Kwink Holding B.V.;

- Kwink B.V.;

- SKAR B.V.;

- Edux B.V.;

- Peuteropvang Ede B.V.;

- Buitenschoolse Opvang Ede B.V.

Fiscale eenheid omzetbelasting

De vennootschap maakt deel uit van de fiscale eenheid voor de omzetbelasting en is op grond daarvan
hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel. 
De vennootschappen in de fiscale eenheid betreffen:
- Wij zijn JONG B.V.;

- Korein B.V.;

- Korein consolidatie B.V.;

- KSS.NL B.V.;

- KidZ & BrickZ B.V.;

- KluppluZ B.V.;

- SKAR Groep B.V.;

- Kwink Holding B.V.;

- Kwink B.V.;

- SKAR B.V.;

- Edux B.V.;

- Peuteropvang Ede B.V.;

- Buitenschoolse Opvang Ede B.V.

KluppluZ B.V. te Eindhoven
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Meerjarige financiële verplichtingen

Leaseverplichtingen

De vennootschap is voor een bedrag ad € 21.000 op jaarbasis aan huur en operational leaseverplichtingen
voor vervoermiddelen aangegaan voor het komend boekjaar.

De huur en operational leaseverplichtingen voor vervoermiddelen met een looptijd van meer dan 1 jaar en
minder dan 5 jaar bedragen € 22.000. De huur en operational leaseverplichtingen voor vervoermiddelen met
een looptijd van meer dan 5 jaar bedraagt € 0.

Huurverplichtingen onroerende zaken

De vennootschap is voor een bedrag ad € 54.000 aan huurverplichtingen aangegaan voor het komend
boekjaar.

De contractuele financiële huurverplichting met een looptijd van meer dan 1 jaar en minder dan 5 jaar
bedraagt € 70.000. De contractuele financiële huurverplichting met een looptijd van meer dan 5 jaar bedraagt
€ 12.000.
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5                TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 202 0

Netto-omzet
De netto-omzet is in 2020 ten opzichte van 2019 met 12,3% gedaald. 

2020

€

2019

€

Kostprijs van de omzet

Kostprijs van de omzet 83.406 245.108

Inkopen belast met hoog tarief 83.406 245.108

Personeelskosten

Lonen en salarissen

Bruto lonen 2.331.618 2.413.666
Detachering en uitzendkrachten 59.508 102.759

2.391.126 2.516.425
Ontvangen ziekengelduitkeringen -96.206 -62.256
Doorbelaste lonen en salarissen 560.487 718.309

2.855.407 3.172.478

Sociale lasten

Premies sociale verzekeringswetten 433.258 448.250

Pensioenlasten

Pensioenlasten 205.427 246.587

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2020 waren 56 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2019: 63).
2020 2019

Onderverdeeld naar:

Indirect personeel 9 9
Direct personeel 47 54

56 63
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2020

€

2019

€

Afschrijvingen

Materiële vaste activa 46.071 50.762
Boekresultaat 48.126 752

94.197 51.514

Afschrijvingen materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 8.314 10.894
Andere vaste bedrijfsmiddelen 37.757 39.868

46.071 50.762
Boekresultaat 48.126 752

94.197 51.514

Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten 133.728 236.774
Huisvestingskosten 180.169 265.089
Kantoorkosten 29.071 61.194
Verzorgingskosten en vervoerskosten 114.609 177.977
Verkoopkosten 3.089 13.697
Algemene kosten 105.888 71.019

566.554 825.750

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten -15.286 -6.965

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten -1.774 -2.044
Rente schuld Wij zijn JONG B.V. -13.512 -4.921

-15.286 -6.965

Belastingen

Mutatie belastinglatenties 923 710

De belastingdruk bedraagt 0,2% van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen (2019:
0,1%). 

De effectieve belastingdruk wijkt af doordat de moedermaatschappij Wij zijn JONG B.V. de gehele
belastinglast draagt.

KluppluZ B.V. te Eindhoven
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6                OVERIGE TOELICHTING

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019

De jaarrekening 2019 is vastgesteld in de algemene vergadering gehouden op 25 mei 2020. De algemene
vergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

Verwerking van het verlies 2020

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het verlies ad € 524.927 over 2020 in mindering gebracht op de
overige reserves. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Ondertekening van de jaarrekening

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur c.q. de Algemene Vergadering.

Eindhoven,  17 mei 2021

Stichting Wij zijn JONG
Namens deze,
 
 
 
G. Cazemier 
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