Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting AxionContinu Groep

Nummer Kamer van
Koophandel

3 0 1 5 8 0 0 2 8 7 1 0

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Beneluxlaan 922

Telefoonnummer

0 3 0 2 8 2 2 2 0 0

E-mailadres

info@axioncontinu.nl

Website (*)

www.axioncontinu.nl

RSIN (**)

8 0 9 2 8 3 5 9 1

Aantal medewerkers (*)

1 4 2 3

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

M. den Hartog

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

MCDJ van Hek

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 113 - 1Z*2FOL 

Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

(*) Optioneel veld, niet verplicht

De stichting stelt zich met uitsluiting van winstoogmerk ten doel het beheer en de
exploitatie van een zorgcircuit voor zorgvragers en met name ouderen inclusief alle
daartoe behorende roerende en onroerende zaken, in welke zorgcircuit voorzien wordt
in de behoeften aan behandeling, verpleging, verzorging, begeleiding, wonen en
welzijn van ouderen en andere cliënten die zorg nodig hebben in de ruimste zin des
woords.

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Hiervoor verwijzen we naar ons jaarverslag.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Hiervoor verwijzen we naar ons jaarverslag.

Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Hiervoor verwijzen we naar ons jaarverslag.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.axioncontinu.nl/over-ons/jaarverslag-2021

Open
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Algemeen (vervolg)
Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Stichting AxionContinu heeft zich te houden aan de aan de wet- en regelgeving inzake
de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.
De bezolding van onze topfunctionarissen is verantwoord in de jaarrekening.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Hiervoor verwijzen we naar ons jaarverslag.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar
het activiteitenverslag te
vinden is.

https://www.axioncontinu.nl/over-ons/jaarverslag-2021

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

Passiva

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€ 116.791.320

Financiële vaste activa

€

€

0

0

0

€ 121.711.585
€

+

€ 116.791.320

0

€ 121.711.585

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€ 14.461.075

€ 13.655.528

Effecten

€

€

Liquide middelen

€ 12.374.124

0

0

€ 26.835.199

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

Eigen vermogen

€ 46.202.766

€ 45.618.546

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€ 67.192.365

€ 72.015.810

Kortlopende schulden

€ 25.821.357

€ 26.560.698

Totaal

€ 143.626.519

4.410.031

4.589.898

0

+
€ 27.073.367

+
Totaal

31-12-2021

0

€ 13.417.839

+

€ 143.626.519

+

31-12-2021

+
€ 148.784.952

+

https://www.axioncontinu.nl/over-ons/jaarverslag-2021/gezonde-bedrijfsvoering#jaarrekening-2021

+
€ 148.784.952
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

130.252.958

€

122.504.656

Subsidies

€

2.713.206

€

5.101.106

Overige bedrijfsopbrengsten

€

4.668.950

€

4.558.936

Som der bedrijfsopbrengsten

€

137.635.114

€

132.164.698

Giften & donaties particulieren

€

0

€

0

Nalatenschappen

€

0

€

0

Loterijen

€

0

€

0

Overige baten

€

0

€

0

Som der overige opbrengsten

€

0

€

0

+

+

Overige baten

+
+

+

€

137.635.114

€

132.164.698

Personeelskosten

€

94.803.278

€

94.211.482

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

9.209.903

€

8.888.418

Huisvestingslasten

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

0

€

229.221

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

0

€

0

Overige bedrijfskosten

€

31.151.411

€

26.503.770

Som der bedrijfslasten

€

135.164.592

€

129.832.891

Saldo financiële baten en lasten

€

-1.886.303

€

-2.265.988

Resultaat

€

584.219

€

65.819

Totaal baten

+

Lasten

€

+

+

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Hiervoor verwijzen we naar onze jaarrekening.

https://www.axioncontinu.nl/over-ons/jaarverslag-2021/gezonde-b
edrijfsvoering#jaarrekening-2021

Open

