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1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-21 31-dec-20
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 159.472 0
Materiële vaste activa 2 4.928.685 5.315.990
Totaal vaste activa 5.088.157 5.315.990

Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 6 2.596.761 520.680
Debiteuren en overige vorderingen 7 1.880.152 1.428.885
Liquide middelen 9 3.674.616 5.458.097
Totaal vlottende activa 8.151.529 7.407.662

Totaal activa 13.239.686 12.723.652

Ref. 31-dec-21 31-dec-20
€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 10
Kapitaal 454 454
Bestemmingsfondsen 3.595.269 3.506.021
Algemene en overige reserves 1.922.797 1.922.797
Totaal eigen vermogen 5.518.520 5.429.272

Voorzieningen 11 1.279.026 982.746

Langlopende schulden (nog voor meer 12 1.483.144 1.629.363
 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden 13 4.958.996 4.682.271
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 4.958.996 4.682.271

Totaal passiva 13.239.686 12.723.652

2

Ada van Straten
VAA
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1.2 RESULTATENREKENING OVER 2021

Ref. 2021 2020
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 16 30.540.625 25.993.931

Subsidies 17 4.145.864 5.301.332

Overige bedrijfsopbrengsten 18 1.471.172 1.048.624

Som der bedrijfsopbrengsten 36.157.661 32.343.887

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 19 28.342.168 24.640.848

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 20 392.476 452.898

Overige bedrijfskosten 23 7.303.198 7.064.641

Som der bedrijfslasten 36.037.842 32.158.387

BEDRIJFSRESULTAAT 119.819 185.500

Financiële baten en lasten 24 -30.571 -36.319

RESULTAAT BOEKJAAR 89.248 149.181

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2020
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserve aanvaardbare kosten 89.248 271.996
Bestemmingsreserve projecten 0 -150.000
Bestemmingsreserve PR & Communicatie 0 -50.000
Bestemmingsfonds giften nieuwbouw / verbouw 0 -500
Bestemingsfonds diverse bestemde giften 0 4.855
Algemene / overige reserves 0 72.830

89.248 149.181
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1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021
Ref. 2021 2020

€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 119.819 185.500

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 20, 21 392.476 452.898
- mutaties voorzieningen 11 296.280 -105.896
- boekresultaten afstoting vaste activa 18 0 0

688.756 347.002
Veranderingen in werkkapitaal:
- vorderingen 7 -769.091 -1.313.045
- vorderingen/schulden uit hoofde van 
financieringstekort respectievelijk -overschot 6 -2.076.081 807.825
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 13 276.725 1.277.433

-2.568.447 772.213
Kasstroom uit bedrijfsoperaties -1.759.872 1.304.715

Ontvangen interest 24 15 30
Betaalde interest 24 -30.585 -36.349

-30.571 -36.319
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -1.790.443 1.268.396

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa 2 -355.716 -329.552
Desinvesteringen materiële vaste activa 2 700.404 30.308
Investeringen immateriële vaste activa 1 -191.507 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 153.181 -299.244

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden 12 -146.219 -193.818

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -146.219 -193.818

Mutatie geldmiddelen -1.783.481 775.334

Stand geldmiddelen per 1 januari 9 5.458.097 4.682.763
Stand geldmiddelen per 31 december 9 3.674.616 5.458.097
Mutatie geldmiddelen -1.783.481 775.334

Toelichting:

De compensatie van deze kosten wordt in 2022 afgerekend (vordering € 2,6 miljoen). De kasstroom uit 
investeringsactiviteiten is per saldo positief wegens de verkoop van een pand in 2021.

Gedurende 2021 zijn de tegoeden waarover Profila kan beschikken geslonken met € 1,8 miljoen, omdat Profila 
de extra kosten en omzetderving als gevolg van de coronapandemie heeft voorgefinancierd.  

4



Stichting Profila Zorggroep

1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.1 Algemeen

Activiteiten

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Vergelijkende cijfers 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de de Regeling verslaggeving WTZi (RvW) en daarmee 
de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving hoofdstuk 655 Zorginstellingen.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Zorginstelling Profila Zorggroep is statutair (en feitelijk) gevestigd te Houten, op het adres Kruitmolen 1, 3995 ES, 
en is geregistreerd onder KvK-nummer 41126114.
De belangrijkste activiteiten zijn woningen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten, thuiszorg, 
maatschappelijk werk en advies, geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting.

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2021.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd 
op historische kosten. De jaarrekening is opgesteld in euro. Toelichtingen op posten in de balans, 
resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

De directie vertrouwt erop dat ondanks alle hinder die we van de Corona-crisis ondervinden en nog zullen 
ondervinden, deze crisis de continuïteit van de bedrijfsvoering van de Profila Zorggroep niet in gevaar zal 
brengen. De financiering van Profila Zorggroep wordt niet op korte termijn rechtstreeks bedreigd door de huidige 
crisis. Immers, de financiering van Profila Zorggroep is niet direct afhankelijk van marktontwikkelingen, maar is 
grotendeels geborgd via de Rijksoverheid.

Op 31 december 2021 heeft met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 een juridische fusie plaatsgevonden 
tussen de stichtingen Profila Zorggroep, Profila Zorg, Evangelisch Begeleidings Centrum en Grip op je Leven. De 
blijvende stichting was Stichting Profila die op datzelfde moment haar naam heeft gewijzigd in Stichting Profila 
Zorggroep. 

De cijfers voor 2020 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2021 mogelijk te maken. 
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Gebruik van schattingen

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

De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch voor het 
weergeven van de financiële positie, en vereisen een aantal schattingen en veronderstellingen:
- Economische gebruiksduur van materiële vaste activa
- Waardering van voorzieningen (met name de voorziening voor Langdurig zieken en PBL)
- Opbrengsten uit hoofde van coronacompensatie. 
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de 
verdere grondslagen. 

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen 
naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar 
worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa. Activa waarvan het waarschijnlijk is dat de 
realiseerbare waarde lager is dan de boekwaarde, worden afgewaardeerd tot het niveau van de hoogste van de 
indirecte en directe realiseerbare waarde.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard 
zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het 
bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder 
verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de 
balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen. 

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot 
een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke 
transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is 
van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en 
risico’s die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s waarvan 
redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of 
nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of 
de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de 
winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden 
getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het 
opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Immateriële en materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, 
verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Aangezien er bij de vorderingen van Profila 
Zorggroep geen sprake is van agio/disagio of transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de 
nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. De 
voorziening is bepaald volgens de statische methode. 

Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is het 
aan het einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de 
ontvangen voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking 
van het wettelijk budget (artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi).

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale 
waarde.

Groot onderhoud
Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale 
uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen.

De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder 
aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de 
lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment 
van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële 
vaste activa wordt niet afgeschreven. De afschrijvingspercentages zijn toegelicht in de toelichting op de balans.
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Voorzieningen

Voorziening persoonlijk budget levensfase

Voorziening jubileumuitkeringen medewerkers

Voorziening langdurig zieken

Schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één 
jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij 
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs. Indien geen sprake is van (substantiële) agio/disagio of transactiekosten dan is de geamortiseerde 
kostprijs gelijk aan de nominale waarde. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende 
schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

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 contante waarde van de uitgaven 
die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen. De gehanteerde 
disconteringsvoet is 3%. Het effect van de discontering is € 25.862. Voorgaand jaar was de disconteringsvoet 
eveneens 3%. 
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een 
actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de 
afwikkeling van de verplichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ter dekking van het financiële risico is een voorziening gevormd voor langdurig zieken van wie verwacht wordt 
dat ze niet meer (volledig) zullen terugkeren in het arbeidsproces. De kosten die uit de opbouw hiervan 
voorvloeien zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Het PBL is een voorziening ten behoeve van het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van de werknemer 
gedurende zijn of haar loopbaan. Het PBL biedt de werknemer de mogelijkheid een evenwichtige balans te 
vinden tussen werk en privé.

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de 
contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane 
toezeggingen, blijfkans en leeftijd. Het gehanteerde verdisconteringspercentage bedraagt 3%.

De medewerkers ontvangen jaarlijks een aantal "extra" verlofuren (afhankelijk van leeftijd en arbeidsverleden) en 
kunnen deze opnemen danwel sparen om later op te nemen.

Omdat het PBL een recht is dat medewerkers op basis van het arbeidsverleden ontvangen waarvan het moment 
van opnemen onzeker is, dient deze in de balans als voorziening te worden verantwoord.
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Pensioenen
Stichting Profila Zorggroep heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in 
aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is 
gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft 
opgebouwd bij Stichting Profila Zorggroep. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar 
personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Stichting Profila 
Zorggroep betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de 
werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het 
pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. De 
actuele dekkingsgraad van december 2021 is 106,6%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 121,4%. 
PFZW heeft in januari 2020 een herstelplan opgesteld voor De Nederlansche Bank. Dit herstelplan gaat uit van 
een toereikend herstel van de dekkingsgraad ultimo 2027.

Het herstel van de dekkingsgraad wordt gerealiseerd door:
- een verhoging van de premie met een premieopslag van 2%-punt gedurende de herstelperiode. Deze opslag is 
bedoeld om de dekkingsgraad sneller te laten herstellen en op termijn terug te keren naar een financiële positie 
waarin het weer mogelijk is om de pensioenen te verhogen (indexeren).
- het niet volledig verhogen van de pensioenen gedurende de uitvoering van het herstelplan. Volgens de 
wettelijke eisen kan (geleidelijk) verhogen pas vanaf een dekkingsgraad van 110%. Bij een dekkingsgraad van 
ongeveer 130% kan PFZW volledig indexeren. Het indexeren van de pensioenen heeft echter wel tot gevolg dat 
het herstel langzamer gaat. Als PFZW niet tijdig uit herstel komt, dan kan het nog het indexatiebeleid aanpassen 
(door bijvoorbeeld later te indexeren).

PFZW voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten. Stichting 
Profila Zorggroep heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het 
pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Profila Zorggroep heeft daarom 
alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming 
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Baten en lasten worden verwerkt in het jaar waarop zij 
betrekking hebben. Daarbij wordt voorzichtigheid betracht overeenkomstig de grondslagen die gelden voor het 
opnemen van activa en passiva (zoals eerder vermeld). 

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar 
toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande boekjaren wordt foutherstel toegepast.
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft Profila Zorggroep zich gehouden aan de wet- 
en regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de 
datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de 
jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers 
van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 
bestaan uit de liquide middelen.
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa
31-dec-21 31-dec-20

De specificatie is als volgt: € €

Implementatiekosten herinrichting ECD 159.472 0

Totaal immateriële vaste activa 159.472 0

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2021 2020
€ €

Boekwaarde per 1 januari 0 0
Bij: investeringen 191.507 0
Af: afschrijvingen 32.035 0

Boekwaarde per 31 december 159.472 0

Toelichting:

2. Materiële vaste activa
31-dec-21 31-dec-20

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 3.881.229 4.284.747
Machines en installaties 269.752 295.247
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 757.013 709.672
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 20.691 20.691
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 5.633

Totaal materiële vaste activa 4.928.685 5.315.990

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2021 2020
€ €

Boekwaarde per 1 januari 5.315.990 5.469.644
Bij: investeringen 355.716 329.552
Bij: herwaarderingen 0 0
Af: afschrijvingen 360.441 452.898
Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0
Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen 0 0
Af: terugname geheel afgeschreven activa 17.626 0
Af: desinvesteringen 364.954 30.308

Boekwaarde per 31 december 4.928.685 5.315.990

Toelichting:

Onder de materiële vaste activa is geen vaste activa opgenomen waarvan de zorginstelling alleen het economisch eigendom heeft.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht 
onder 1.6.

Dit betreft de kosten voor externe specialisten die Profila Zorggroep hebben ondersteund in de herinrichting van ons ECD. 

De materiële vaste activa dienen voor een bedrag van EUR 1.777.000 (2019: EUR 1.923.000) als onderpand voor schulden aan 
kredietinstellingen, waarvan EUR 830.000 (2019: EUR 867.000) als garantie op leningen die zijn geborgd via het Waarborgfonds voor 
de Zorg. De instelling heeft zich verbonden niet zonder voorafgaande toestemming van het WFZ omroerende goederen die zijn 
gefinancierd met geborgde leningen te vervreemden of met een ander zakelijk recht te bezwaren. Tevens heeft de instelling zich 
verbonden om op eerste verzoek van het WFZ, een recht van hypotheek aan het WFZ te verstrekken op onroerende zaken waarvoor 
een lening is aangegaan die geheel of gedeeltelijk door het WFZ is geborgd.

De totale WOZ-waarde van de opstallen/terreinen in eigendom bedraagt € 8.808.000. Dit betreft locaties in Hoogeveen, Houten, 't 
Harde, Elburg en Oldebroek. De waardepeildatum is 01-01-2021.
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Stichting Profila Zorggroep

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot

t/m 2018 2019 2020 2021 totaal
€ € € € €

Saldo per 1 januari 0 125.000 395.680 0 520.680

Financieringsverschil boekjaar 2.546.761 2.546.761
Correcties voorgaande jaren 0 -75.000 197.273 122.273
Betalingen/ontvangsten 0 0 -592.953 -592.953
Subtotaal mutatie boekjaar 0 -75.000 -395.680 2.546.761 2.076.081

Saldo per 31 december 0 50.000 0 2.546.761 2.596.761

Stadium van vaststelling (per erkenning):
c c c a

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-21 31-dec-20
€ €

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 2.596.761 520.680
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

2.596.761 520.680

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 21.593.866 17.331.335
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 19.047.065 16.810.655

Totaal financieringsverschil 2.546.801 520.680
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Stichting Profila Zorggroep

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

7. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Vorderingen op debiteuren 1.526.772 1.072.317
Overige vorderingen:
Rekening-courant Stichting vrienden van het EBC 56.250 56.212
Fietsenplan 245 5.963
Waarborgsommen 82.744 34.531
Overige vorderingen 36.834 30.419
Vooruitbetaalde bedragen 29.670 6.044
Te ontvangen corona-compensatie niet-Wlz 141.457 185.252
Overige vorderingen 6.179 38.147

Totaal debiteuren en overige vorderingen 1.880.152 1.428.885

Toelichting:

9. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Bankrekeningen 3.668.728 5.451.444
Kassen 5.888 6.653
Deposito’s 0 0

Totaal liquide middelen 3.674.616 5.458.097

Toelichting:
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting, op een bankgarantie van € 19.302 na inzake een huurverplichting. 

De toename van de post 'Vorderingen op debiteuren' bestaat grotendeels uit vorderingen op gemeenten uit hoofde van WMO of 
Jeugdwet.
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 16.365 (2020: € 49.486). 
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Stichting Profila Zorggroep

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

10. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Kapitaal 454 454
Bestemmingsreserves 0 0
Bestemmingsfondsen 3.595.269 3.506.021
Algemene en overige reserves 1.922.797 1.922.797

Totaal eigen vermogen 5.518.520 5.429.272

Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-2021
€ € € €

Kapitaal 454 0 0 454

Totaal kapitaal 454 0 0 454

Bestemmingsfondsen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-2021
€ € € €

Bestemmingsfondsen:
Giften nieuwbouw / verbouw 5.500 0 0 5.500
Diverse bestemde giften 15.003 0 0 15.003
Reserve aanvaardbare kosten 3.485.518 89.248 0 3.574.766

Totaal bestemmingsfondsen 3.506.021 89.248 0 3.595.269

Algemene en overige reserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-2021
€ € € €

Algemene reserve 1.922.797 0 0 1.922.797

Totaal algemene en overige reserves 1.922.797 0 0 1.922.797

Toelichting:
Het bestemmingsfonds 'Giften nieuwbouw / verbouw' bestaat uit twee delen.
In 2008 is een gift ontvangen die specifiek aangewend dient te worden voor de verbouwing van het kantoor op het terrein van de 
Schuilplaats. De gift zal worden aangewend ter dekking van de toekomstige afschrijvingskosten gedurende de economische 
In 2011 is een gift ontvangen die specifiek aangewend dient te worden voor de bouw van de werkschuur op de Eikenhorst. De gift zal 
worden aangewend ter dekking van de toekomstige afschrjivingskosten gedurende de economische levensduur van de werkschuur.

Het bestemmingsfonds 'Diverse bestemde giften' betreft diverse van derden ontvangen giften met een specifieke bestemming.
De reserve aanvaardbare kosten is door de NZa bestemd voor aanwending ten behoeve van de exploitatie van de zorg.
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Stichting Profila Zorggroep

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

11. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 31-12-2021
€ € € € €

- persoonlijk budget levensfase 712.305 186.355 79.462 0 819.198
- jubileumverplichtingen 86.547 19.921 9.824 0 96.644
- langdurig zieken 63.523 218.000 26.523 17.000 238.000
- loopbaanbudget 99.680 58.461 20.472 33.176 104.493
- onderhanden werk 20.691 0 0 0 20.691
Totaal voorzieningen 982.746 482.737 136.281 50.176 1.279.026

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2021

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 185.460
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 1.093.566
hiervan > 5 jaar 58.253

Toelichting per categorie voorziening:

Conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening wordt het loopbaanbudget opgebouwd. Met dit budget kan de 
werknemer werken aan de loopbaan en inzetbaarheid, op eigen maat en naar eigen behoefte, gericht op het verkrijgen en behouden 
van een sterke arbeidsmarktpositie.

Conform de jaarverslaggevingvoorschriften is een voorziening getroffen voor het persoonlijk budget levensfase. Een nadere 
toelichting staat vermeld in de waarderingsgrondslagen 1.1.4.

Conform de jaarverslaggevingvoorschriften is een voorziening getroffen voor jubileumverplichtingen. De uitkeringen bij het bereiken 
van een dienstjubileum zijn beloningen betaalbaar op termijn, onder de voorwaarde van voortduring van het dienstverband. Tevens is 
er een verplichting om bij het bereiken van de AOW-leeftijd een half maandsalaris uit te keren.  De voorziening uitgestelde beloningen 
is opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige uitkeringen of aanspraken. Bij de berekening van de contante waarde is 
een disconteringsvoet van 3% gehanteerd. 

Eveneens conform de jaarverslaggevingvoorschriften is een voorziening getroffen voor langdurig zieken. Een nadere toelichting staat 
vermeld in de waarderingsgrondslagen 1.1.4.

Ter dekking van de gemaakte architectkosten voor de mogelijke nieuwbouw van het pand de Schutse op het Schuilplaats-terrein is 
een voorziening onderhanden werk opgenomen, omdat nog niet duidelijk is of de bouw plaats zal vinden.
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Stichting Profila Zorggroep

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

12. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Schulden aan banken 1.483.144 1.625.863
Obligaties 0 3.500
Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 1.483.144 1.629.363

Het verloop is als volgt weer te geven: 2021 2020
€ €

Stand per 1 januari 1.780.072 1.973.890
Bij: nieuwe leningen 0 0
Af: aflossingen 150.606 193.818

Stand per 31 december  1.629.466 1.780.072

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 146.322 150.709

Stand langlopende schulden per 31 december 1.483.144 1.629.363

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 146.322 150.709
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 1.483.144 1.629.363
hiervan > 5 jaar 1.027.412 1.083.561

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar het overzicht langlopende schulden (onderdeel 1.7).
De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:

- de panden aan het Lavendel-oord in Houten.
- de panden aan de Brasem in Hoogeveen.

Voor de financiering van de investeringen in onroerende zaken zijn meerdere leningen aangetrokken. Eén van deze leningen is
geborgd bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector. Voor de andere leningen is een hypotheekrecht gevestigd op de volgende
onroerende zaken:

17



Stichting Profila Zorggroep

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

13. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Crediteuren 1.309.673 960.646
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 146.322 150.709
Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.263.579 1.182.124
Schulden terzake pensioenen 23.306 37.380
Nog te betalen salarissen 10.703 679.879
Nog te besteden/ terug te betalen subsidie zorgbonus 309.455 155.473
Nog te betalen zorgbonussen, inclusief eindheffing 68.670 101.500
Nog te betalen accountantskosten 59.422 62.007
Overige schulden 626.818 322.918
Vooruitontvangen opbrengsten 154.434 67.846
Vakantiegeld 463.471 406.117
Vakantiedagen 523.143 519.141
Vooruitontvangen subsidie 0 36.531

Totaal overige kortlopende schulden 4.958.996 4.682.271

Toelichting:
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Stichting Profila Zorggroep

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

15.a. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Obligoverplichting Waarborgfonds zorgsector

 €          23.778 

Geschatte 
jaarhuursom 
2022

Omvang 
verplichting 
komende 5 jaar

Omvang 
verplichting 
langer dan 5
jaar

Totaalsom huurovereenkomsten  €        2.254.490  €        6.007.000  €    6.608.000 

Totaal  €       2.254.490  €       6.007.000  €    6.608.000 

Onzekerheden opbrengstverantwoording
Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, dienst justitiële inrichtingen en gemeenten op de gedeclareerde
zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten
van eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker. Profila heeft op basis van een risicoanalyse een zo nauwkeurig
mogelijke inschatting gemaakt van de hieruit voortvloeiende risico’s en verplichtingen. Daarbij is rekening gehouden met uitkomsten
van interne en externe controles. 

Dezelfde onzekerheid is aan de orde met betrekking tot de definitieve vaststelling van subsidies. Voor het jaar 2021 richt deze
onzekerheid zich specifiek op de subsidie zorgbonus en de corona-compensatie. Ook hiervoor geldt dat op basis van landelijke en
lokale richtlijnen en afspraken een zo nauwkeurig mogelijke schatting is gemaakt van de te verwerken opbrengsten. Niet uitgesloten
kan worden dat de verwerkte bedragen bij de definitieve vaststelling nog substantieel bijgesteld worden. Deze bijstellingen zullen dan
in het resultaat van het boekjaar verwerkt worden, waarin de bijstelling voldoende aannemelijk wordt. 
  

Huurverplichtingen
De met derden aangegane meerjarige huurverplichtingen van onroerende zaken betreffen:

Stichting Profila Zorggroep heeft een aantal leningen opgenomen onder borging van het Waarborgfonds voor de zorgsector. Eén van 
de zekerheden van het Wfz bestaat uit een obligoverplichting van de deelnemende instelling ten opzichte van het fonds. Het obligo 
bedraagt maximaal 3% van de boekwaarde van de restantschuld van de geborgde leningen. Het obligo wordt slechts ingeroepen als 
het Wfz onvoldoende vermogen heeft. Het obligo wordt terugbetaald zodra het vermogen van het Wfz weer op niveau is.

De huurverplichtingen kwalificeren op grond van de bepalingen van RJ-Richtlijn 292 Leasing als operational leae en zijn om die reden 
niet in de balans opgenomen.

Dit bedrag is 3% van de in 1.1.7 Overzicht leningen vermelde restschuld per 31-12-2021 in geval de gestelde zekerheid het 
Waarborgfonds is.

Obligo verplichting aan het Waarborgfonds voor de Zorgsector (maximaal):
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Stichting Profila Zorggroep

1.6.a. MUTATIEOVERZICHT IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Implementatiekosten Totaal
herinrichting ECD

€ €

Stand per 1 januari 2021
- aanschafwaarde 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 0 0

  
Boekwaarde per 1 januari 2021 0 0

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 191.507 191.507
- afschrijvingen 32.035 32.035
- bijzondere waardeverminderingen 0 0
- terugname bijz. waardeverminderingen 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde 0 0
  .cumulatieve afschrijvingen 0 0

- desinvesteringen
  aanschafwaarde 0 0
  cumulatieve afschrijvingen 0 0
  per saldo 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 159.472 159.472

Stand per 31 december 2021
- aanschafwaarde 191.507 191.507
- cumulatieve afschrijvingen 32.035 32.035

Boekwaarde per 31 december 2021 159.472 159.472

Afschrijvingspercentage 33,3%
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Stichting Profila Zorggroep

1.6.b. MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste
bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het
Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal
terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2021
- aanschafwaarde 5.898.637 369.566 1.251.128 20.691 8.950 7.548.972
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 3.550 3.550
- cumulatieve afschrijvingen 1.613.890 74.319 541.456 0 233 2.229.432

 
Boekwaarde per 1 januari 2021 4.284.747 295.247 709.672 20.691 5.633 5.315.990

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 29.467 28.629 297.620 0 0 355.716
- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
- afschrijvingen 119.901 50.349 190.191 0 0 360.441
- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0
- terugname bijz. waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde 87.092 0 196.909 0 8.950 292.951
  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
  .cumulatieve afschrijvingen 87.092 0 184.916 0 3.317 275.325

- desinvesteringen
  aanschafwaarde 410.317 9.425 65.175 0 0 484.917
  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
  cumulatieve afschrijvingen 97.233 5.650 17.080 0 0 119.963
  per saldo 313.084 3.775 48.095 0 0 364.954

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -403.518 -25.495 47.341 0 -5.633 -387.305

Stand per 31 december 2021
- aanschafwaarde 5.430.695 388.770 1.286.664 20.691 0 7.126.820
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 3.550 3.550
- cumulatieve afschrijvingen 1.549.466 119.018 529.651 0 -3.550 2.194.585

Boekwaarde per 31 december 2021 3.881.229 269.752 757.013 20.691 0 4.928.685

Afschrijvingspercentage 0%-20% 5%-20% 6,7%-33% 0,0% 0,0%
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Stichting Profila Zorggroep

1.7 OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2021

Leninggever
Afsluit-
datum

Hoofdsom
Totale 
loop-
tijd

Soort lening
Werke-
lijke-
rente

Einde 
rente-vast 

periode

Restschuld 
31 december 

2020

Nieuwe 
leningen in 

2021

Aflossing 
in 2021

Restschuld 
31 december 

2021

Restschuld 
over 5 jaar

Resterende 
looptijd in 
jaren eind 

2021

Aflossings-
wijze

Aflossing 
2022

Gestelde 
zekerheden

€ % € € € € € €

Rabobank 19-nov-04 1.228.000 35 onderhands 2,00% 1-dec-21 830.217 0 37.606 792.611 599.153 18 annuïtair 36.822 waarborgfonds
Rabobank 27-mei-08 800.000 40 onderhands 2,60% 1-mei-23 548.283 0 20.004 528.279 428.259 26 Lineair 20.004 hypotheek
Rabobank 25-nov-08 1.100.000 16 onderhands 2,60% 1-mei-23 398.072 0 89.496 308.576 0 4 Lineair 89.496 hypotheek
Obligaties 1-jan-12 32.900 10 onderhands 0,00% n.v.t. 3.500 0 3.500 0 0 0 uitloting 0 geen
Totaal 1.780.072 0 150.606 1.629.466 1.027.412 146.322
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Stichting Profila Zorggroep

1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

16. Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning
2021 2020

De specificatie is als volgt: € €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg 19.435.563 16.556.564
Opbrengsten Jeugdwet 3.135.085 2.708.037
Opbrengsten Wmo 3.136.618 3.120.340
Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie (forensische zorg) 1.318.306 1.367.535
Zorg-gerelateerde corona-compensatie 2.299.720 986.251
Opbrengsten PGB 940.536 1.008.933
Overige zorgprestaties 274.797 246.271

Totaal 30.540.625 25.993.931

Toelichting:

17. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Subsidie zorgbonus 249.677 914.077
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 123.047 33.151
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten 3.749.495 4.337.185
Overige subsidies 23.645 16.919

Totaal 4.145.864 5.301.332

Toelichting:

In bovenstaande opbrengsten is in totaliteit € 2.299.720 aan corona-compensatie opgenomen. Deze compensatie betreft de 
volgende zorgdomeinen (afgerond op € 1.000):

 •Wet langdurige zorg: € 2.158.000
 •Forensische zorg: € 102.000
 •Sociaal domein: €  20.000
 •Overig: € 20.000

Er bestaat nog geen volledige overeenstemming over de hoogte van de corona-compensatie 2020. Daarbij is rekening 
gehouden met de berekende omzetderving (verminderd met minderkosten), de extra gemaakte (corona)kosten, toepasselijke 
wet- en regelgeving voor de compensatie daarvan en (voorlopige) afspraken met zorgfinanciers over de compensatie. Het kan 
zijn dat de corona-compensatie hoger of lager wordt vastgesteld dan waarmee in deze jaarrekening rekening is gehouden.  
Deze verschillen zullen verwerkt worden in de jaarrekening 2022. Verwacht wordt dat het afrekeningsverschil  zich zal 
bewegen tussen € 411.000 negatief en € 336.000 positief. In 2021 is gebleken dat de geleden financiële corona-schade in 
2020 ongeveer € 747.000 groter was dan waarmee rekening was gehouden in de aanvragen voor compensatie. Deze 
additionele schade is alsnog gedeclareerd bij de betreffende zorgkantoren.
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Stichting Profila Zorggroep

1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

18. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Overige dienstverlening:
- Bijdrage stichting vrienden van het EBC 89.190 97.800
- Schenkingen en giften 6.418 33.640
- Overige baten 791.760 218.441
- Verhuuropbrengsten en servicekosten 414.790 570.202
- Opbrengsten maaltijdverstrekking 53.182 39.178
- Boekwinst MVA 4.751 -22.413
- Opbrengsten uit eigen bijdragen van cliënten 61.082 55.433
- Opbrengsten diensten aan andere organisaties (uitgeleend personeel) 50.000 56.343

Totaal 1.471.172 1.048.624

Toelichting:

 

In 2021 is een pand verkocht. Hierop is een resultaat van ongeveer € 317.000 gerealiseerd, dat is verwerkt op de regel 
'overige baten'.
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Stichting Profila Zorggroep

1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

19. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Lonen en salarissen 14.412.263 12.698.841
Sociale lasten 2.419.001 2.247.655
Pensioenpremies 1.241.408 1.017.917
Dotaties/vrijval personele voorzieningen 346.896 47.959
Andere personeelskosten:
- Opleidingskosten 398.889 175.749
- Reis- en verblijfkosten 294.755 289.833
- Zorgbonus personeel in loondienst, inclusief eindheffing 183.699 813.577
- Andere personeelskosten 361.693 208.252

   
Subtotaal 19.658.604 17.499.783
Personeel niet in loondienst:
- Kosten uitzendkrachten 5.045.087 3.186.966
- Kosten inzet externe specialisten 1.273.257 1.139.649
- Kosten onderaannemers 2.299.242 2.713.950
- Kosten zorgbonus voor personeel niet in loondienst 65.978 100.500

Totaal personeelskosten 28.342.168 24.640.848

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
327 309

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 327 309

Toelichting:
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Stichting Profila Zorggroep

1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Afschrijvingen:
- immateriële vaste activa 32.035 0
- materiële vaste activa 360.441 452.898

Totaal afschrijvingen 392.476 452.898

Toelichting:

LASTEN

23. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 1.252.522 1.164.319
Algemene kosten 479.456 1.595.606
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 356.537 365.465
Extra kosten gemaakt vanwege COVID-19 2.299.720 986.251
Onderhoudskosten 311.417 288.187
Energiekosten 393.262 410.939
Huur en leasing 2.210.284 2.247.297
Overige kosten 0 6.577

Totaal overige bedrijfskosten 7.303.198 7.064.641

Toelichting:
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

24. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Rentebaten 15 30
Subtotaal financiële baten 15 30

Rentelasten -30.585 -36.349
Subtotaal financiële lasten -30.585 -36.349

Totaal financiële baten en lasten -30.571 -36.319

Toelichting:

26. Honoraria accountant 2021 2020
€ €

De honoraria van de accountant over 2021 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 57.742 52.697
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. productie-verantwoordingen etc.) 38.307 33.818
3 Fiscale advisering 1.951 653
4 Niet-controlediensten 0 0

Totaal honoraria accountant 98.000 87.168

Toelichting:
De in de tabel vermelde honoraria voor de controle van de jaarrekening 2021 (2020) hebben betrekking op de totale honoraria 
voor het onderzoek van de jaarrekening 2021 (2020), ongeacht of de werkzaamheden al gedurende het boekjaar 2021 (2020) 

 zijn verricht.
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WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR (WNT)

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht over het jaar 2021 is als volgt:

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 
vanaf de 13e maand van de functievervulling

P.J.T. van Wijk
1 Functie (functienaam) Bestuurder
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 14-okt-19
3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling) heden
4 (Fictieve) dienstbetrekking? Ja
5 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 100%
6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 152.654
7 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 12.699
8 Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris 165.353

9 Bezoldiging uit hoofde van nevenwerkzaamheden bij de WNT-instelling 0
10 Bezoldiging voor werkzaamheden bij gelieerde rechtspersoon 0

11 Voor de WNT-instelling geldend bezoldigingsmaximum (indien nevenwerkzaamheden of 
werkzaamheden bij gelieerde rechtspersoon) 0

12 Totale bezoldiging 165.353

13 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 193.000

14 Uitkeringen in verband met de beëindiging van het dienstverband 0
15 Individueel toepasselijk maximum 0

Vergelijkende cijfers 2020
1 (Fictieve) dienstbetrekking? Ja
2 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 100%
3 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 223.446
4 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 3.913
5 Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris 227.359

6 Bezoldiging uit hoofde van nevenwerkzaamheden bij de WNT-instelling 0
7 Bezoldiging voor werkzaamheden bij gelieerde rechtspersoon 0

8 Voor de WNT-instelling geldend bezoldigingsmaximum (indien nevenwerkzaamheden of 
werkzaamheden bij gelieerde rechtspersoon) 0

9 Totale bezoldiging 227.359

10 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 243.567

Toezichthoudende topfunctionarissen
A. Kerssies E. Beers W.A. van Ginkel

1 Functie (functienaam) Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 1-jan-16 15-jun-17 15-jun-17
3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling) heden heden heden
4 Totale bezoldiging in het kader van de WNT 16.320 10.880 10.880

5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 28.950 19.300 19.300

6 Uitkeringen in verband met de beëindiging van het dienstverband 0 0 0
7 Individueel toepasselijk maximum beëindigingsvergoeding 0 0 0

Vergelijkende cijfers 2020
1 Totale bezoldiging in het kader van de WNT 15.648 10.432 10.432

2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 27.750 18.500 18.500

P. van der Horst W.G. Oldhoff
1 Functie (functienaam) Lid RvT Lid RvT
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 15-jun-17 15-jun-17
3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling) 31-dec-21 30-jun-21
4 Totale bezoldiging in het kader van de WNT 10.880 5.440

5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 19.300 9.571

6 Uitkeringen in verband met de beëindiging van het dienstverband 0 0
7 Individueel toepasselijk maximum 10.432 10.432

Vergelijkende cijfers 2020 18.500 18.500
1 Totale bezoldiging in het kader van de WNT 

2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 18.500 18.500
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Toelichting
De Raad van Toezicht heeft conform de Regeling Bezoldigingsmaxima Topfunctionarissen Zorg- en Jeugdhulp aan Stichting Profila Zorggroep een 
totaalscore van 11 punten toegekend. De daaruit volgende klassenindeling betreft Klasse IV, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad 
van Bestuur van € 193.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de Raad van Bestuur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht  bedraagt € 28.930 en voor de overige leden van de Raad van 
Toezicht  € 19.300. Deze maxima worden niet overschreden. 
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1.9 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Bestuur van Stichting Profila Zorggroep heeft de jaarrekening 2021 opgemaakt en vastgesteld in de
vergadering van 14 juni 2022, onder gelijktijdige goedkeuring daarvan door de Raad van Toezicht.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening (paragraaf 1.2).

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest zoals bedoeld in de verslaggevings-
voorschriften. 
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Raad van Bestuur Raad van Toezicht, voorzitter
P.J.T. van Wijk 14-jun-22 A. Kerssies

Raad van Toezicht, lid Raad van Toezicht, lid
E. Beers 14-jun-22 W.A. van Ginkel

Raad van Toezicht, lid Raad van Toezicht, lid
J. den Heijer 14-jun-22 G.H.S. de Greef

14-jun-22

14-jun-22

14-jun-22
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2  OVERIGE GEGEVENS
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2  OVERIGE GEGEVENS

2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten is bepaald, conform artikel 23, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van
Stichting Profila Zorggroep.

2.2 Nevenvestigingen

Stichting Profila Zorggroep heeft geen nevenvestigingen.

2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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