Taal: Nederlands
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Zorginstellingen
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Algemene gegevens instelling
Naam

Frion

Nummer Kamer van
Koophandel

0 0 0 0 0 5 0 6 7 4 6 3

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

Govert Flinckstraat 31

Telefoonnummer

0 4 8 7 9 9 1 0 0 0

E-mailadres

info@friionzorg.nl

Website (*)

www.frionzorg.nl

RSIN (**)

0 0 5 7 4 8 5 7 4

Aantal medewerkers (*)

0 8 9 4

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

De heer drs. H.Th. Broekman

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

IB 113 - 1Z*2FOL 

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

Voor leden Raad van Toezicht; zie website

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

Stichting Frion heeft het bieden van zorg en diensten aan mensen met een
verstandelijke berperking tot doel, alsmede de bevordering van al hetgeen - in de
ruimste zin des woord - in belang geacht moet worden van haar cliënten.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) 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?

Zie Jaarplan 2021

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Wlz, Wmo, Jeugdzorg

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).

Zie Jaarrekening 2020 (link onderaan punt 3)

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

https://frionzorg.nl/storage/files/shares/Frion_Jaarplan_2021.pdf

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).

De bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorering
binnen de kaders van de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT), de Regeling Bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorgen jeugdhulp en de Zorgbrede Governancecode Zorg. Zie voor de verantwoording de
Jaarrekening van Frion.
Salariëring van medewerkers vindt plaats conform de CAO gehandicaptenzorg.

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.

Zie Kwaliteitsrapport 2020

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

https://frion-kwaliteitsrapport.nl/2020/

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

31-12-2020

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

€

Eigen vermogen

€ 17.560.821

€ 14.800.579

Materiële vaste activa

€ 21.739.585

€ 16.844.871

Voorzieningen

€

€

Financiële vaste activa

€

Langlopende schulden

€ 15.022.816

€ 10.817.293

Kortlopende schulden

€ 12.174.516

€

Totaal

€ 46.233.062

€

+

€ 21.739.585
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€ 22.064.333

€ 16.844.871

€

2.429.144

8.748.101

2.236.371

€
€ 16.041.975

+

+
€ 18.278.346

+

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

757.244

€

€ 24.493.477
Totaal

+

1.474.909

€ 46.233.062

Zie Jaarrekening 2020 (link onderaan punt 3)

+
€ 35.123.217

+

+
€ 35.123.217
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

59.093.434

€

56.008.182

Subsidies

€

1.819.096

€

103.175

Overige bedrijfsopbrengsten

€

504.902

€

267.438

Som der bedrijfsopbrengsten

€

61.417.432

€

56.378.795

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

61.417.432

€

56.378.795

Personeelskosten

€

40.357.480

€

36.728.890

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

1.671.557

€

2.587.023

Huisvestingslasten

€

5.143.175

€

5.275.439

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

11.155.264

Som der bedrijfslasten

€

58.327.476

Saldo financiële baten en lasten

€

-329.713

Resultaat

€

2.760.243

Totaal baten

Lasten

+

+

€

10.318.963

€

54.910.315

€

-573.606

€

894.874

+

+
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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.

Zie Jaarrekening 2020

https://frionzorg.nl/storage/files/shares/Jaarrekening_2020.pdf

Open

