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BESTUURSVERSLAG
De activiteiten
De kwaliteit van Peuter & Co als voorschoolse voorziening in Rotterdam wordt hoog gewaardeerd.
Peuter & Co is voor de meeste schoolbesturen dé partner om gezamenlijk voor- en vroegschoolse
educatie vorm en inhoud te geven. Daarmee heeft Peuter & Co een stevige positie in de stad Rotterdam
en wordt er ook van buiten de stad gebruik gemaakt van de kennis en inzichten van Peuter & Co.
Tegelijkertijd is het veld van voorschoolse educatie en kinderopvang enorm in beweging. De
aankondiging van het kabinet om kinderopvang gratis te maken is de nieuwste loot aan de stam. Het is
meer dan ooit van belang dat Peuter & Co, als organisatie voor voorschoolse educatie, zich manifesteert
in de (landelijke) discussie over de uitvoering van het kabinetsbeleid. Daarnaast moeten we zelf een
goed beeld hebben van onze toekomst op (middel)lange termijn. De verdere vervlechting met
KindeRdam helpt in ieder geval om een breder pakket aan dienstverlening te kunnen bieden.
Ook in 2021 hebben we helaas veel last gehad van corona. De voortdurende rondgang van het virus
(ook onder (kleine) kinderen) heeft het ziekteverzuim zeer nadelig beïnvloed. Ook de
quarantainerichtlijnen en het ‘autonome’ verzuim heeft gezorgd voor een te hoog percentage en een te
grote druk op de medewerkers op de werkvloer.
Corona heeft ook weer effect gehad op de besteding van middelen in het boekjaar 2021. Zo zijn nog
steeds de plannen (inclusief middelen) voor marketing-communicatie (ten behoeve van de verbetering
van de bezetting) niet volledig uitgevoerd. Ook scholing is niet volledig uitgenut. Uiteraard zullen we zo
snel als mogelijk alsnog uitvoering geven aan de inhoud van deze plannen binnen de financiële
mogelijkheden in het lopende en de komende jaren.
In januari 2021 is Stichting Hefgroep, de moederorganisatie van Stichting Peuter&Co, een bestuurlijke
fusie aangegaan met Stichting KindeRdam Groep en is de Stichting HefGroep-KindeRdam als
overkoepelende stichting opgericht. Een uitvoering bestuursverslag van deze koepelstichting treft u aan
bij het geconsolideerde jaarverslag van Stichting HefGroep-KindeRdam.
De directie werd in 2021 gevoerd door de heer R.G.C. Segers - Hoogendoorn.
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Begroting 2022 Peuter&Co

Begroting
2022
alle bedragen x € 1.000

Subsidies

17.853

Diensten en overige baten

50

Totaal baten

17.903
Lasten

Personeelskosten
Inhuur medewerkers
Overige personeelskosten
Huisvestingslasten

12.563
435
125
1.104

Afschrijvingslasten

202

Organisatielasten

770

Activiteitlasten

240

Diverse lasten
Bestuurskosten

3
398

Servicebureau

2.010

Totaal lasten

17.850

Bedrijfsresultaat

53

Totaal Fin. Baten / lasten

20-

Exploitatiesaldo

33

1

1

Rotterdam, 23 juni 2022

V.L. van der Giesen - van Kuijen

A.E. Maasdam

Lid Raad van Bestuur

Lid Raad van Bestuur
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021

€

ACTIVA

31-12-2021

€

€

31-12-2020

€

Vaste activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Inventarissen

1

1.432.792
50.297

1.531.354
68.398
1.483.089

1.599.752

Vlottende activa
Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende
activa

Liquide middelen

2

79.097

86.591

-

126.951

751.290

2.135.865

3
4

5

830.387

2.349.407

4.446.869

2.705.650

6.760.345

6.654.809
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€

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserves
Overige reserve

31-12-2021

€

31-12-2020

€

6
7

150.000
4.689.882

Voorzieningen
Overige voorzieningen
Kortlopende schulden
Schulden aan banken
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Schulden aan groepsmaatschappijen
Schulden ter zake van belastingen en
premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende
passiva

€

8

300.000
4.537.348
4.839.882

4.837.348

141.195

204.214

201

538

170.741
108.255

439.073
114.934

388.123

377.334

1.111.948

681.368

9
10
11
12

1.779.268

1.613.247

6.760.345

6.654.809
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
Realisatie
2021
€
Baten
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Overige baten

Overige opbrengsten

Lasten
Lonen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Huisvestingskosten
Activiteitenkosten
Algemene kosten
Dienstverlening Stichting Servicebureau Rijnmond &
Stichting HefGroep

14
15

16

17

18
19
20
21

17.716.797
34.500

17.476.000
30.000

17.800.939
30.000

17.751.297

17.506.000

17.830.939

45.608

-

29.345

17.796.905

17.506.000

17.860.284

9.168.890
1.856.997
921.667
883.119
152.512
1.271.239
352.292
797.763

9.603.000
1.710.000
741.000
734.000
202.000
985.000
240.000
697.000

9.077.456
1.856.354
753.458
565.659
177.778
953.833
378.694
770.254

2.363.277

2.404.000

2.381.244

17.767.756

17.316.000

16.914.730

29.149

190.000

945.554

(26.615)

(15.000)

(22.507)

2.534

175.000

923.047
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Totaal van bedrijfsresultaat

Totaal van netto resultaat

Realisatie
2020
€

13

Totaal van som der kosten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Begroting
2021
€

23

BESTEMMING SALDO VAN BATEN EN LASTEN
Bestemmingsreserve Verbouwingen/aanpassen locaties
Overige reserve

(150.000)
152.534
2.534

300.000
623.047
923.047

De mutatie Bestemmingsreserve vanuit de resultaatbestemming bestaat uit een onttrekking vanwege
gemaakte uitgaven van € 209.769 en een toevoeging van € 59.769.
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€

2021

€

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo van baten en lasten

29.149

Aanpassingen voor
Afschrijvingen
Toename (afname) van de voorzieningen
Verandering in werkkapitaal
Mutatie vorderingen
Toename (afname) van overige schulden

152.512
(63.019)

8

1.519.020
166.358
1.685.378

Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties
Betaalde bankkosten
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten

1.804.020
23

(26.615)
1.777.405

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten
Verwerving van materiële vaste activa

1

(35.849)

8

(337)

Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten
Toename (afname) van de schulden aan kredietinstellingen
Totaal van toename (afname) van geldmiddelen

1.741.219

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen
Geldmiddelen aan het begin van de periode
Toename (afname) van geldmiddelen
Geldmiddelen aan het einde van de periode

2.705.650
1.741.219
4.446.869
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Peuter & Co is feitelijk en statutair gevestigd op Schoonderloostraat 68, 3024 TX te Rotterdam
en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 52408884.
ALGEMENE TOELICHTING
Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Peuter & Co bestaan voornamelijk uit het aanbieden van voor- en
vroegschoolse educatieve activiteiten aan kinderen, in het bijzonder in de leeftijd van twee tot vier jaar,
teneinde deze kinderen een goede start te geven in hun schoolloopbaan.
De locatie van de feitelijke activiteiten
Stichting Peuter & Co is feitelijk gevestigd op Schoonderloostraat 68, 3024 TX te Rotterdam.
Groepsverhoudingen
Informatieverschaffing over groepsverhoudingen
Stichting Peuter & Co behoort tot een groep. Aan het hoofd van deze groep staat Stichting HefGroepKindeRdam te Rotterdam. De jaarrekening van Stichting Peuter & Co is opgenomen in de
geconsolideerde jaarrekening van Stichting HefGroep-KindeRdam te Rotterdam.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld op basis van RJ 640 organisaties zonder winststreven.
Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen historische uitgaafprijzen c.q.
nominale waarden.
De verschillen en redenen die tot herziening van de indeling en bedragen ten opzichte van
voorgaand jaar hebben geleid
De cijfers voor 2020 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2021 mogelijk te
maken.
Pensioenregelingen
Pensioenregelingen
Personeelsbeloningen/pensioenen
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De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de
periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op
de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt
het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door
het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de vennootschap.
Bedrijfstakpensioenfonds
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode
aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op
balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum
reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost
opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de
toekomst verschuldigde premies.
Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen
ten opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die
verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen
betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt
beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst
met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De
voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die
noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen.
Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt een vordering opgenomen
als de onderneming de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het
overschot naar de onderneming zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.
GRONDSLAGEN
De waardering van activa en passiva
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.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.
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Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Vlottende activa
Vlottende activa worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen
betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte
ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van
baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.
Bestemmingsreserves
Voor toekomstige uitgaven van verbouwingen en aanpassingen op locaties van Stichting Peuter&Co
wordt jaarlijkse door de directie een deel van de resultaatbestemming toegevoegd aan een
bestemmingsreserve Verbouwingen/aanpassingen locaties. De werkelijke verbouwingsuitgaven worden
vanuit de resultaatbestemming onttrokken uit deze bestemmingsreserve.
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.
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
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meestal de nominale waarde.
De waardering van de staat van baten en lasten
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.
Subsidiebaten
Subsidies worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Subsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar dat
prestatiedoelstellingen vermeld in de respectievelijke subsidiebeschikkingen worden gerealiseerd.
Prestatiedoelstellingen welke niet zijn gerealiseerd of naar verwachting in een volgend boekjaar worden
gerealiseerd komen tot uiting als verplichting in de balans.
De vaststelling van de subsidie vindt na afloop van het boekjaar plaats. De definitieve vaststelling kan
afwijken van de bedragen die zijn opgenomen in deze jaarrekening.
Op de subsidiëring van de Stichting Peuter&Co is van toepassing de Subsidieverordening Rotterdam
2014.
De giften en baten uit fondsverwerving en overige baten worden toegerekend aan de periode waarop
deze betrekking hebben.
De lasten worden berekend op basis van de verkrijgingsprijs en toegerekend aan de periode waar zij
betrekking op hebben.
Lasten
De lasten worden berekend op basis van de verkrijgingsprijs en toegerekend aan de periode waar zij
betrekking op hebben.
Algemene beheerskosten
Onder algemeen beheerkosten worden die kosten verstaan die ten laste van het jaar komen, en die niet
direct aan de kostprijs van de geleverde goederen zijn toe te rekenen.
Lonen
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt
in de staat van baten en lasten.
Pensioenlasten
Stichting Peuter & Co heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De
over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de
pensioenvoorziening worden ook in de staat van baten en lasten verwerkt. Zie ook de grondslagen voor
waardering van activa en passiva, bij Pensioenvoorziening. Hiernaar wordt ook verwezen voor wat
betreft pensioenregelingen van dochterondernemingen in het buitenland.
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Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven
over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen
wordt niet afgeschreven.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de
toekomstige afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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TOELICHTING OP DE BALANS
VASTE ACTIVA
1 Materiële vaste activa
Bedrijfsge- Inventarissen
bouwen en terreinen
€
€

Vervoermiddelen
€

Totaal

€

Stand per 1 januari 2021
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen

2.056.114
(524.760)

768.087
(699.689)

Boekwaarde per 1 januari 2021

1.531.354

68.398

-

20.272
(20.272)

2.844.473
(1.244.721)
1.599.752

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

(98.562)

35.849
(53.950)

-

35.849
(152.512)

Saldo mutaties

(98.562)

(18.101)

-

(116.663)

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen

2.056.114
(623.322)

803.936
(753.639)

Boekwaarde per
31 december 2021

1.432.792

50.297

Stand per 31 december 2021
20.272
(20.272)
-

2.880.322
(1.397.233)
1.483.089

Materiële vaste activa: Economische levensduur
Bedrijfsge- Andere vaste
bouwen en - bedrijfsmidterreinen
delen
Begin van de reeks van het
afschrijvingspercentage van
materiële vaste activa
Einde van de reeks van het
afschrijvingspercentage van
materiële vaste activa

2,00

20,00

10,00

33,33
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VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Vorderingen > 1 jaar
Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

2 Vorderingen op handelsdebiteuren
Vorderingen op handelsdebiteuren

3 Belastingen en premies sociale verzekeringen
Pensioenen

4 Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen subsidies
Nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde huisvestingskosten
Overige vooruitbetaalde kosten

5 Liquide middelen
ABN AMRO
ING
Rabobank
Bunq bank (i.v.m. Spendcloud)

31-12-2021
€

31-12-2020
€

79.097

86.591

31-12-2021
€

31-12-2020
€

-

126.951

31-12-2021
€

31-12-2020
€

586.911
54.392
105.536
4.451

1.830.460
183.207
98.589
23.609

751.290

2.135.865

31-12-2021
€

31-12-2020
€

354
982.214
3.451.537
12.764

691.879
2.013.771
-

4.446.869

2.705.650
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6 Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:
Bestem- Overige remingsreserserve
ves
€
€
300.000
4.537.348
Stand per 1 januari 2021
Mutatie uit resultaatverdeling
(150.000)
Uit resultaatverdeling
152.534
Stand per 31 december 2021

150.000

7 Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve Verbouwingen/aanpassen locaties

BESTEMMINGSRESERVE VERBOUWINGEN/AANPASSEN LOCATIES
Stand per 1 januari
Resultaatverdeling
Stand per 31 december

4.689.882

Totaal

€
4.837.348
(150.000)
152.534
4.839.882

31-12-2021
€

31-12-2020
€

150.000

300.000

2021
€

2020
€

300.000
(150.000)

300.000

150.000

300.000

De bestemmingsreserve is gevormd in 2020 en is bedoeld voor verbouwingen en aanpassingen van
locaties waar zij haar activiteiten uitvoert.
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VOORZIENINGEN

Overige voorzieningen
Voorziening Jubilea
Voorziening Transitievergoeding
Voorziening Langdurig ziekteverzuim

Voorziening Jubilea

31-12-2021
€

31-12-2020
€

92.359
30.113
18.723

204.214

141.195

204.214

2021
€

2020
€

Stand per 1 januari
Dotatie ten laste van resultaat

92.359

-

Stand per 31 december

92.359

-

De voorziening is gevormd voor de toekomstige uitkeringen bij een 25- of 40-jarig jubileum van
werknemers. De voorziening heeft grotendeels een looptijd langer dan 5 jaar.

Voorziening Transitievergoeding

2021
€

2020
€

Stand per 1 januari
Dotatie ten laste van resultaat

30.113

-

Stand per 31 december

30.113

-

De voorziening is gevormd voor transitievergoedingen die mogelijk betaald moeten worden aan
werknemers met een contract voor bepaalde tijd. De voorziening heeft een looptijd korter dan 5 jaar.

Voorziening Langdurig ziekteverzuim
Stand per 1 januari
Dotatie ten laste van resultaat
Afname ten gunste van resultaat
Stand per 31 december

2021
€

2020
€

204.214
204.214
(185.491)

204.214
204.214
-

18.723

204.214
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De voorziening is gevormd voor medewerkers die langer dan drie maanden ziek zijn en/of medewerkers
waarbij langdurig ziekteverzuim dreigt, voor zover deze niet door een ziekengelduitkering worden
gecompenseerd. De voorziening heeft een looptijd korter dan 5 jaar.
KORTLOPENDE SCHULDEN

8 Schulden aan banken
Schulden aan banken

9 Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

10 Schulden aan groepsmaatschappijen
Rekening-courant Stichting HefGroep

11 Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen
Premies sociale verzekeringen
Pensioenen

12 Overige schulden en overlopende passiva
Nettolonen
Reservering vakantiegeld
Personeelskosten
Vooruitontvangen ouderbijdrage
Reservering verlof- en modaliteitsuren
Nog te besteden/terug te betalen subsidie
Diverse schulden

31-12-2021
€

31-12-2020
€

201

538

31-12-2021
€

31-12-2020
€

170.741

439.073

31-12-2021
€

31-12-2020
€

108.255

114.934

31-12-2021
€

31-12-2020
€

363.862
24.261

377.334
-

388.123

377.334

31-12-2021
€

31-12-2020
€

186
452.824
53.278
248.891
335.050
21.719

11.985
236.978
72.029
67.424
221.048
7.660
64.244

1.111.948

681.368
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGELINGEN
Tekstuele toelichting
Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen
Stichting Peuter&Co heeft lopende huurverplichtingen voor 2022 van circa € 640.000.
De niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake de fiscale eenheid
Stichting Peuter&Co maakt onderdeel uit van de fiscale eenheid omzetbelasting van Stichting HefGroepKIndeRdam. Op grond daarvan is de stichting hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld inzake
omzetbelasting van de fiscale eenheid als geheel.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Realisatie
2021
€

Begroting
2021

€

Realisatie
2020
€

14 OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN EN -SUBSIDIES
Subsidies Gemeente Rotterdam
Subsidies overig

17.706.547
10.250

17.476.000
-

17.602.489
198.450

17.716.797

17.476.000

17.800.939

Realisatie
2021
€

Begroting
2021

€

Realisatie
2020
€

15 OVERIGE BATEN
Huuropbrengsten

34.500
Realisatie
2021
€

30.000
Begroting
2021

€

30.000
Realisatie
2020
€

16 OVERIGE OPBRENGSTEN
Diverse opbrengsten

45.608
Realisatie
2021
€

Begroting
2021

€

29.345
Realisatie
2020
€

17 LONEN
Lonen/Sociale lasten/Pensioenlasten
Ontvangen ziekengeld

9.656.248
(487.358)

9.723.000
(120.000)

9.319.013
(241.557)

9.168.890

9.603.000

9.077.456
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Realisatie
2021
€

Begroting
2021

€

Realisatie
2020
€

18 OVERIGE PERSONEELSKOSTEN
Deskundigheidsbevordering
Inhuur derden
Overige personeelsbeloningen
Compensatie UWV transitievergoedingen en overige
vergoedingen

125.539
482.389
307.782
915.710

200.000
398.000
136.000
734.000

(32.591)
883.119
Realisatie
2021
€

734.000
Begroting
2021

€

87.981
285.260
244.343
617.584
(51.925)
565.659
Realisatie
2020
€

AFSCHRIJVINGEN MATERIËLE VASTE ACTIVA
Gebouwen en -terreinen
Inventarissen

98.562
53.950

100.000
102.000

99.138
78.640

152.512

202.000

177.778

Realisatie
2021
€

Begroting
2021

€

Realisatie
2020
€

19 HUISVESTINGSKOSTEN
Betaalde huur en servicekosten
Onderhoud gebouwen en kleine aanschaffingen
Overige huisvestingskosten

629.643
354.891
286.705

600.000
135.000
250.000

535.714
175.177
242.942

1.271.239

985.000

953.833

Realisatie
2021
€

Begroting
2021

€

Realisatie
2020
€

20 ACTIVITEITENKOSTEN
Diverse activiteitenkosten

352.292

240.000

378.694
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Realisatie
2021
€

Begroting
2021

€

Realisatie
2020
€

21 ALGEMENE KOSTEN
Accountantskosten, onderzoek van de jaarrekening
Telecommunicatie- en automatiseringskosten
Advieskosten
Marketing- en communicatiekosten
Diverse kosten

32.972
409.479
26.900
239.670
88.742

55.000
305.000
25.000
184.000
128.000

73.743
332.607
31.486
252.383
80.035

797.763

697.000

770.254

Realisatie
2021
€

Begroting
2021

€

Realisatie
2020
€

22 DIENSTVERLENING STICHTING SERVICEBUREAU RIJNMOND & STICHTING HEFGROEP
Stichting HefGroep
Stichting Servicebureau Rijnmond

437.028
1.926.249

437.000
1.967.000

489.357
1.891.887

2.363.277

2.404.000

2.381.244

Door groepsmaatschappijen worden de kosten voor dienstverlening doorbelast. Dit betreft
o.a. financiële - en personeelsadministratie alsmede de kosten voor ICT. De kosten worden pro rata
doorbelast, op basis van het aandeel in de groep.
Realisatie
2021
€

Begroting
2021

€

Realisatie
2020
€

23 RENTELASTEN EN SOORTGELIJKE KOSTEN
Betaalde bankrente en -kosten

26.615

15.000

22.507
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Analyse verschil uitkomst met budget
Realisatie
2021
€
Baten

Begroting
2021
€

€

Mutatie

%

17.751.297

17.506.000

245.297

1,4

45.608

-

45.608

-

17.796.905

17.506.000

290.905

1,7

Lonen

9.168.890

9.603.000

(434.110)

(4,5)

Sociale lasten

1.856.997

1.710.000

146.997

8,6

Pensioenlasten

921.667

741.000

180.667

24,4

Overige personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste
activa

883.119

734.000

149.119

20,3

152.512

202.000

(49.488)

(24,5)

1.271.239

985.000

286.239

29,1

Activiteitenkosten

352.292

240.000

112.292

46,8

Algemene kosten
Dienstverlening Stichting Servicebureau
Rijnmond & Stichting HefGroep

797.763

697.000

100.763

14,5

2.363.277

2.404.000

(40.723)

(1,7)

17.767.756

17.316.000

451.756

2,6

29.149

190.000

(160.851)

(84,7)

(26.615)

(15.000)

(11.615)

(77,4)

2.534

175.000

(172.466)

(98,6)

Overige opbrengsten

Huisvestingskosten

Totaal van som der kosten
Totaal van bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Totaal van netto resultaat
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OVERIGE TOELICHTINGEN
Gemiddeld aantal werknemers
Uitsplitsing
Realisatie
2021
Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen
Nederland
Gemiddeld aantal werknemers over de periode

Realisatie
2020

241,20

228,20

241,20

228,20

Rotterdam, 23 juni 2022
Stichting Peuter & Co

V.L. van der Giesen-van Kuijen
Lid Raad van Bestuur

A.E. Maasdam
Lid Raad van Bestuur
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OVERIGE GEGEVENS
Overige gegevens
Bestuursverklaring:
Het bestuur van de Stichting Peuter&Co te Rotterdam verklaart hierbij dat de jaarrekening over het
boekjaar 2020 mede overeenkomstig de voor dit jaar geldende subsidievoorwaarden is opgesteld.
Het bestuur verklaart dat deze jaarrekening de vermogenspositie alsmede het saldo van de staat van
baten en lasten juist weergeeft en dat alle bezittingen en verplichtingen in deze jaarrekening volledig
zijn opgenomen.
Aan de stichting zijn geen organisaties, waaronder steunstichtingen of vrienden-stichtingen, verbonden
waarop het bestuur beleidsbepalende invloed heeft.
Tevens verklaart het bestuur dat buiten de in deze jaarrekening aangegeven middelen de stichting geen
andere middelen ter beschikking staan.
Voor de gebeurtenissen na balansdatum die van materiële invloed zouden zijn op deze jaarrekening
verwijzen wij u naar de toelichting op de Staat van Baten en Lasten.
Rotterdam, 23 juni 2022

V.L. van der Giesen-van Kuijen
Lid Raad van Bestuur

A.E. Maasdam
Lid Raad van Bestuur

Verwijzing naar de accountantsverklaring
De verklaring van de onafhankelijke accountant is separaat toegevoegd.
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1. Overzicht subsidies verwerkt in de staat van baten en lasten
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Rotterdam

2. Verantwoording Wet Normering Topinkomens
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2021
bedragen x € 1

L.M. van Vlier Douma

W.L. Gillis- Burleson

S. Tekeste

W.F. Bollen

S. Kallou

M. Hylkeman Boon

Y. Wildschut

Functiegegevens

1e Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01-01/31-12

28-01/31-12

01-01/31-12

28-01/31-12

28-01/31-12

28-01/31-12

01-01/31-12

Bezoldiging
Bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen
bedrag
Bezoldiging

2.937

2.556

2.175

2.175

2.175

2.175

2.175

31.350

19.354

20.900

19.354

19.354

19.354

20.900

Nvt

Nvt
2.937

Nvt
2.556

Nvt
2.175

Nvt
2.175

Nvt
2.175

Nvt
2.175

2.175

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de
overschrijding al dan niet is toegestaan

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

L.M. van Vlier Douma

B. Cuelenaere

S. Tekeste

Y. Wildschut

M.R. Ramlal

Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020

Voorzitter RvT

Lid RvT

Lid RvT

Lid RvT

Lid RvT

01-01/31-12

01-01/31-12

01-01/31-12

01-01/31-12

01-01/31-12

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 3.860

€ 2.316

€ 2.316

€ 2.316

€ 2.316

€ 30.150

€ 20.100

€ 20.100

€ 20.100

€ 20.100

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder
Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder
Gegevens 2021
NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

A.E. Maasdam

Lid Raad van Bestuur

B.Cuelenaere

Lid Raad van Toezicht

M.R. Ramlal

Lid Raad van Toezicht

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel
toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant
RA1644
Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting Peuter & Co
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Peuter & Co te Rotterdam gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Peuter & Co op 31 december 2021
en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en de bepalingen van en krachtens de Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2021;
2. de winst-en-verliesrekening over 2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens
(WNT) 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Peuter & Co zoals vereist in de Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants
bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels
in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd.

Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17171186.
BDO Audit & Assurance B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid,
en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam “BDO” optreden.
BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO netwerk en van elk van de BDO Member Firms
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Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een
normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele
dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen,
alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
 het bestuursverslag;
 de overige gegevens;
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
 alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de bepalingen van en krachtens de WNT. In dit
kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen
van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is
om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel
zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te
geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De
materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2021,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn
van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te
leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne
beheersing;
 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit
van de interne beheersing van de vennootschap;
 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen
dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van
onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter
toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen.
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Wij communiceren met de met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing
van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Rotterdam, 23 juni 2022
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

drs. W.P. Visser – de Wit RA

32

