
Stichting Eigen-Kracht Centrale – Zwolle 
Verkorte jaarrekening 2015 

 
Algemene toelichting 
De verkorte jaarrekening 2015 is bedoeld om een samenvattend inzicht te geven in de 
financiële positie en ontwikkeling van de stichting voor algemeen belangstellenden. Deze 
samenvatting is afgeleid uit de volledige jaarrekening, waarbij een goedkeurende 
accountantsverklaring is afgegeven door de externe accountant. 
  
De jaarrekening van de stichting is opgesteld volgens het baten en lasten stelsel en de 
grondslag van historische kostprijzen, met uitzondering van de financiële vaste activa: 
deze zijn gewaardeerd tegen actuele waarde.  
 
Het bestuur heeft een reservebeleid geformuleerd, met als essentie dat de omvang van de 
continuïteitsreserve in principe voldoende moet zijn om de vaste kosten gedurende een 
periode van 9 maanden volledig te dekken. Deze continuïteitsreserve blijft binnen de 
grens zoals in de VFI-code ‘Reserve Goede doelen’ is gesteld.  
 
Waar mogelijk zijn de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 640 "Organisaties zonder 
winststreven" toegepast. 
  
            
                       

  Balans   2015    2014    2013    2012      
  Bedragen x 1.000 Eur                     
                        
  Materiële vaste activa     20      53      81      96      
  Financiële vaste activa     -      366      347      723      
  Vlottende activa     1.414      2.625      1.483      1.853      
  Activa     1.434      3.044      1.911      2.672      
                        
  Continuïteitsreserve    -/- 158  *   530      318      1.031      
  Voorzieningen     40      199      -      -      
  Kortlopende schulden     1.552      2.315      1.593      1.641      
  Passiva     1.434      3.044      1.911      2.672      
                        
             
                        
  Resultatenrekening   2015    2014    2013    2012      
  Bedragen x 1.000 Eur                     
                        
  Baten     1.562      5.345      6.091      6.715      
  Lasten     2.267   -    5.161   -    6.836   -    6.660   -    
  Exploitatie saldo    -/- 705      184     -/- 745      55      
                        
  Financiële baten en lasten     18   +    27   +    33   +    63   +    
  Resultaat    -/- 687      211     -/- 712      117      
                        

 
 

* Begin januari 2016 heeft de Staatssecretaris van VWS de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) gevraagd om een 
advies over de situatie van de Eigen-Kracht Centrale. De TAJ heeft vervolgens onderzoek gedaan, bestaande uit 
een financieel onderzoek en een marktscan. Op basis van dit advies heeft de staatssecretaris in juni 2016 besloten 
tot een eenmalige subsidie voor compensatie van de ontstane frictiekosten. Door deze subsidie is het Eigen 
Vermogen van de Eigen-Kracht Centrale positief. 


