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1.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec.-21 31-dec.-20
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 2 0 24
Totaal vaste activa 0 24

Vlottende activa

Overige vorderingen 3 1.054 984
Liquide middelen 4 530 504
Totaal vlottende activa 1.584 1.488

Totaal activa 1.584 1.512

Ref. 31-dec.-21 31-dec.-20
PASSIVA € €

Eigen vermogen 5
Algemene en overige reserves 328 365
Totaal eigen vermogen 328 365

Voorzieningen 6 161 106

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden 8 1.095 1.041

Totaal passiva 1.584 1.512
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1.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2021

Ref. 2021 2020
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties 10 427 493
 (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)

Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; 11 6.763 6.342
 inclusief overige Wmo-prestaties)

Overige bedrijfsopbrengsten 12 143 145

Som der bedrijfsopbrengsten 7.333 6.980

Netto bedrijfsopbrengsten 7.333 6.980

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 13 5.618 5.358

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 14 24 28

Overige bedrijfskosten 15 1.732 1.470

Som der bedrijfslasten 7.374 6.856

BEDRIJFSRESULTAAT -41 124

Financiële baten en lasten 16 4 6

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING -37 130

RESULTAAT BOEKJAAR -37 130

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2020

€ €
Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserve Jeugdwet -44 120
Bestemmingsreserve JGZ 7 13
   

-37 133
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1.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2021 2020
€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -41 124

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen 24 28
- mutaties voorzieningen 55 -83

79 -55

Veranderingen in vlottende middelen:
- vorderingen -70 -394
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 54 306

-16 -88

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 22 -19

Ontvangen interest 10 10
Betaalde interest -6 -4

4 6

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 26 -13

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 0 0
Desinvesteringen materiële vaste activa 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 0 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 0 0
Aflossing langlopende schulden 0 0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Mutatie geldmiddelen 26 -13

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.

Stand liquide middelen:
Saldo 1 januari 504 514
Saldo 31 december 530 504
Mutatie 26 -10
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1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Alle bedragen in deze jaarrekening zijn opgenomen in € 1.000. Tenzij anders vermeld.

1.1.4.1 Algemeen

Groepsverhoudingen
Stichting Yunio behoort tot het Sensire concern. Aan het hoofd van deze groep staat Stichting Sensire te 
Varsseveld. De jaarrekening van Stichting Yunio is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Sensire 
concern te Varsseveld. 

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening van Stichting Sensire is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 655 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd 
op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

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

Consolidatie
De jaarrekening van de stichting is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van stichting Sensire te 
Varsseveld. 

1.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de 
verdere grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de 
jaarrekening genummerd.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en 
cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur van 
het vast actief.

Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op 
grond van verwachte oninbaarheid.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden die ter vrije beschikking staan. Rekening-courantschulden bij 
banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen 
worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorzieningen (algemeen)
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. De voorzieningen worden 
gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen af te wikkelen. 

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Schulden
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode. De effectieve rente wordt 
direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

1.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming 
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van 
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze 
gerealiseerd zijn.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn 
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Pensioenen
De stichting heeft voor haar werknemers een toegezegd-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. De regeling is 
ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van 
aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van 
hogere toekomstige premies. De stichting heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-
bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de 
jaarrekening verantwoord.

1.1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 
bestaan uit de liquide middelen en beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van 
waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.

1.1.4.5 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum
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.

1. 1.4.6 Waarderingsgrondslagen Wet Normering Topinkomens (WNT)
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft Yunio zich gehouden aan de wet- en 
regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.
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1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

2. Materiële vaste activa

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

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 0 24

Totaal materiële vaste activa 0 24

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

Boekwaarde per 1 januari 24 52
Af: afschrijvingen 24 28

Boekwaarde per 31 december 0 24

Aanschafwaarde 141 146
Cumulatieve herwaarderingen 0 0
Cumulatieve afschrijvingen 141 122

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de activa wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 1.1.6. 

3. Overige vorderingen

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

Vorderingen op debiteuren 81 81
Vorderingen op groepsmaatschappijen 963 834
Vooruitbetaalde bedragen 10 22
Nog te ontvangen bedragen 0 47

Totaal overige vorderingen 1.054 984

4. Liquide middelen

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

Bankrekeningen 30 4
Spaarrekeningen 500 500

Totaal liquide middelen 530 504

Toelichting:
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
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PASSIVA

5. Eigen vermogen

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

Algemene en overige reserves 328 365

Totaal eigen vermogen 328 365

Algemene en overige reserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 31-dec.-20 bestemming mutaties 31-dec.-21
€ € € €

Algemene reserves:
Reserve Jeugdwet 283 -44 0 239
Reserve JGZ 82 7 0 89

Totaal Algemene en overige reserves 365 -37 0 328

6. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 31-dec.-20 31-dec.-21
€ € € € €

Voorziening jubilea 52 0 8 6 38
Voorziening mobiliteit 54 82 13 0 123

Totaal voorzieningen 106 82 21 6 161

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec.-21

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 102
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 59
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 44

Toelichting per categorie voorziening:

Voorziening jubilea
Dit betreft een voorziening voor kosten van toekomstige jubilea uitkeringen, voor zover deze zijn opgebouwd op basis van 
reeds verstreken dienstjaren. De voorziening kent een looptijd van ca. 15 jaar en is opgenomen tegen de contante waarde. 

Voorziening mobiliteit, frictie- en reorganisatiekosten
De zorgmarkt is aan het veranderen waardoor ook de vraag naar zorg verandert. Dit geldt zowel in kwantitatieve als in 
kwalitatieve zin. Yunio anticipeert zo goed en snel mogelijk op deze veranderingen en de effecten die dit met zich mee brengt 
voor haar medewerkers. Net als in voorgaande jaren is ultimo 2021 een voorziening getroffen voor de kosten die voortvloeien 
uit reorganisatie trajecten. Deze trajecten zijn er op gericht om medewerkers vanuit goed werkgeverschap zo adequaat 
mogelijk te begeleiden van en naar ander werk en hen daarbij ook in financiële zin te ondersteunen. De voorziening is 
opgenomen tegen nominale waarde.
Nieuw in dit kader is de regeling die door sociale partners is afgesproken in 2021 die medewerkers onder voorwaarden de 
mogelijkheid biedt hun carrière af te sluiten na 45 jaar gewerkt te hebben in zorg/welzijn. Hierdoor kunnen medewerkers voor 
wie langer doorwerken (om gezondheidsredenen) te zwaar valt eerder stoppen. Deze regeling is op 1 september 2021 in 
werking getreden. De in de jaarrekening getroffen voorziening betreft zowel die medewerkers die op 31 december al gebruik 
maken van de 45 jaren-regeling, als die groep medewerkers waarvan verwacht wordt dat deze in de jaren 2022 tot en met 
2025 gebruik gaan maken. Omdat geen complete informatie over het arbeidsverleden van medewerkers bekend is, is daarbij is 
gebruik gemaakt van inschattingen die zijn gebaseerd op de werkelijke aanmeldingen in 2021 en de samenstelling van het 
personeelsbestand. Vooralsnog is er geen duidelijkheid over een eventuele compensatie van de extra kosten die deze regeling 
voor zorgaanbieders in het algemeen en Sensire in het bijzonder met zich meebrengt.     
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8. Overige kortlopende schulden

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

Crediteuren 127 18
Belastingen en sociale premies 123 123
Schulden terzake pensioenen 8 10
Nog te betalen salarissen 77 63
Vakantiegeld 193 185
Vakantiedagen 270 242
nog te betalen overige kosten 297 400

Totaal overige kortlopende schulden 1.095 1.041

9. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Fiscale eenheid                                                                                                                                                                    
Voor Sensire is sprake van een fiscale eenheid voor de BTW voor die rechtspersonen die deel uitmaken van de Sensiregroep. 
Dit zijn Stichting Sensire, NAAST B.V. en Stichting Onroerend Goed Maatschappelijke Dienstverlening. De rechtspersonen die 
deel uitmaken van de fiscale eenheid zijn uitsluitend aansprakelijk voor elkaars BTW verplichtingen.
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1.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA 
op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 1)

1.1.6.4 Niet- WTZi/WMG gefinancierde vaste activa

Subtotaal
Inventaris Niet WTZI-

WMG
€ €

Stand per 1 januari 2021
- aanschafwaarde 146 146
- cumulatieve herwaarderingen 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 122 122

Boekwaarde per 1 januari 2021 24 24

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 0 0
- herwaarderingen 0 0
- afschrijvingen 24 24

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde 5 5
  .cumulatieve herwaarderingen 0 0
  .cumulatieve afschrijvingen 5 5

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

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -24 -24

Stand per 31 december 2021
- aanschafwaarde 141 141
- cumulatieve herwaarderingen 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 141 141

Boekwaarde per 31 december 2020 0 0

Afschrijvingspercentage 5-10%
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Toelichting op de resultatenrekening over 2021

BATEN

10. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Jeugdwet 427 493

Totaal 427 493

11. Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties)

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 115 106
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief6.648 6.236

Totaal 6.763 6.342

12. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Overige dienstverlening 143 145
Totaal 143 145

LASTEN

13. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Lonen en salarissen 4.152 4.006
Sociale lasten 703 675
Pensioenpremies 386 339
Andere personeelskosten:  
Reiskosten 156 163
Opleidingen en cursussen 49 49
Vergoedingen personeel 24 41
Wervingskosten 0 18
Overige personeelskosten 37 7
Subtotaal 5.507 5.298
Personeel niet in loondienst 111 60

Totaal personeelskosten 5.618 5.358

Specificatie aantal FTE's per segment dat ultimo boekjaar bij Yunio in dienst is:
 - Jeugdgezondheidszorg (incl stagiairs) 78 71
 - Overig 7 7

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 85 78
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14. Afschrijvingen vaste activa

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

- materiële vaste activa 24 28

Totaal afschrijvingen 24 28

15. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Algemene kosten 1.554 1.500
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 69 24
Onderhoud en energiekosten: 35 25
Dotaties en vrijval voorzieningen 74 -79

Totaal overige bedrijfskosten 1.732 1.470

16. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Rentebaten 10 10
Rentelasten -6 -4

Totaal financiële baten en lasten 4 6

17. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

WNT-verantwoording 2021 Stichting Yunio
De WNT is van toepassing is op Stichting Yunio. Het voor Stichting Yunio toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 
2021 € 209.000. Het bezoldigingsmaximum voor zorg en jeugdhulp, Klasse V, totaalscore 12 punten. 

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige 
functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt
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* Op 1 september 2020 heeft een fusie plaatsgevonden tussen Stichting Sensire en Stichting Sutfene. Omdat dit 
heeft geleid tot twee verschillende toepasselijke bezoldigingsmaxima in 2020, zijn uitsluitend de gegevens 2020 ná 
fusie opgenomen. De bezoldiging vóór fusie voldeed aan het geldende bezoldigingsmaximum. Voor de volledige 
WNT-bezoldiging 2020 wordt verwezen naar de jaarrekening 2020.

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 

3. Overige rapportage verplichtingen 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. 

18. Honoraria accountant 
De honoraria van de accountant over 2021 zijn verantwoord in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting 
Sensire.

19. Transacties met verbonden partijen
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan zonder zakelijke grondslag.
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1.2  OVERIGE GEGEVENS

1.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De raad van bestuur van Stichting Yunio heeft de jaarrekening 2021 opgemaakt en vastgesteld in de 
vergadering van 10 mei. 

De raad van toezicht van de Stichting Yunio heeft de vaststelling van de jaarrekening 2021 
goedgekeurd in de vergadering van 10 mei.

Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 1.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen significante gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die het beeld van de 
jaarrekening 2021 zouden kunnen beinvloeden.

1.2.2 Controleverklaring
De cijfers van Stichting Yunio zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting 
Sensire.
De jaarrekening van stichting Sensire is onderwerp geweest van accountantscontrole en bij de 
jaarrekening van deze stichting is een controleverklaring opgenomen. Deze jaarrekening is 
gedeponeerd bij het CIBG en de Kamer van Koophandel.
Bij de jaarrekening van Stichting Yunio zelf is geen controleverklaring afgegeven. De stichting is 
uitsluitend onderwerp van controle geweest in het kader van de consolidatie binnen Stichting Sensire. 
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