Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Zorgorganisatie NiKo

Nummer Kamer van
Koophandel

5 4 1 0 2 9 0 1

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

Prins Alexanderstraat 25 1814 XK Alkmaar

Telefoonnummer

0 7 2 5 1 8 5 0 0 0

E-mailadres

info@stichtingniko.com

Website (*)

www.stichtingniko.com

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

8 5 1 1 6 3 0 7 5
2 4 8

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Mevr. J. Ploeg

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
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 heeft ten doel het verlenen van zorg en behandeling aan en/of het
verschaffen van gelegenheid tot zorg en behandeling voor (oudere) zorgvragers en
voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of
indirect, alles in de ruimste zin van het woord.

(**) 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?

Stichting NiKo levert intramurale zorg- en dienstverlening aan 245 overwegend
ouderen verdeeld over de locaties De Palatijn en De Nieuwpoort. Daarnaast biedt
Stichting NiKo ook eerstelijnsverblijf, wijkverpleging, overbrugingszorg en Volledig
Pakket Thuis in Alkmaar Zuid. Stichting NiKo is actief in het sociaal domein en is daar
bekend als "NiKo (als) goede Buur". "NiKo (als) goede Buur" speelt een belangrijke rol
in het bieden van informele (niet-geïndiceerde) zorg aan kwetsbare wijkbewoners van
Alkmaar Zuid, waarbij zij ondersteund wordt door leerlingen van het Wijkleercentrum.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De belangrijkste financiers zijn het zorgkantoor (Wet langdurige zorg), de
ziektekostenverzekeraars (Zorgverzekeringswet) en de gemeente Alkmaar (Wet
Maatschappelijke Ondersteuning en subsidie Wijkleerbedrijf).

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).

De ontvangen inkomsten worden besteed aan het leveren van zorg, diensten en
welzijn aan ouderen.

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

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 directeur/bestuurder en toezichthouders vallen onder de Wet normering
topinkomens (WNT). Stichting NiKo is ingedeeld in klasse III van de WNT.
Alle medewerkers vallen onder de CAO voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen,
Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg.

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.

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

https://www.stichtingniko.com/over-ons/kwaliteitsverslag/

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 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€ 11.108.068

Financiële vaste activa

€

€

0

17.767

€ 12.058.769
€

+

€ 11.125.835

17.767

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

1.073.245

€

803.110

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

3.597.898

€

3.181.054

+

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

€

7.916.336

€

7.910.098

Voorzieningen

€

407.698

€

321.544

Langlopende schulden

€

4.264.747

€

5.061.737

Kortlopende schulden

€

3.208.197

€

2.767.321

Totaal

€ 15.796.978

3.984.164

+
Totaal

31-12-2020

+
€

4.671.143

€ 15.796.978

+

€ 12.076.536

Voorraden

€

0

31-12-2020

+
€ 16.060.700

https://www.stichtingniko.com/over-ons/jaarverslag/

+

+
€ 16.060.700
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

19.493.101

€

18.349.940

Subsidies

€

830.074

€

837.020

Overige bedrijfsopbrengsten

€

559.102

€

498.773

Som der bedrijfsopbrengsten

€

20.882.277

€

19.685.733

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

20.882.277

€

19.685.733

Personeelskosten

€

14.646.727

€

13.413.080

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

1.350.765

€

1.338.188

Huisvestingslasten

€

2.081.311

€

2.026.006

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

0

€

0

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

0

€

0

Overige bedrijfskosten

€

2.619.799

€

1.669.365

Som der bedrijfslasten

€

20.698.602

€

18.446.639

Saldo financiële baten en lasten

€

-177.436

€

-207.187

Resultaat

€

6.239

€

1.031.907

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.

In 2020 is € 12.014 aan giften ontvangen van verschillende partijen. Deze giften zijn
veelal geschonken met een bepaald doel, zoals aanschaf TV's, leestafel en een
muziekmiddag. De giften en kosten worden tegen elkaar weggeboekt en zijn zodoende
niet zichtbaar in de staat van baten en lasten.

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

https://www.stichtingniko.com/over-ons/jaarverslag/

Open

