
Stichting Eigen-Kracht Centrale – Zwolle 
Verkorte jaarrekening 2019 

 
Algemene toelichting 
De verkorte jaarrekening 2019 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. 
  
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. De jaarrekening is opgesteld op going concern-
basis. Het bestuur is van mening dat er dusdanige afspraken zijn gemaakt met personeel en 
partijen aan wie geld schuldig is, dat de organisatie voldoende bestaansrecht en financiële 
middelen heeft om te blijven voldoen aan haar verplichtingen.  
 
Waar mogelijk zijn de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 640 "Organisaties zonder 
winststreven" toegepast. 
 

                                  

   Balans   2019  2018  2017    2016    
   Bedragen x 1.000 Eur                    
                                

   Materiële vaste activa     4     -     2      7    

   Vlottende activa     210     520     869      1.251    

   Activa     214     520     871      1.258    
                        

   Continuïteitsreserve     29     92     229      221    

   Voorzieningen     -     -     -      -    

   Langlopende schulden     -     -     213      425    

   Kortlopende schulden     185     428     429      612    

   Passiva     214     520     871      1.258    
                                  

       

                                  

   Resultatenrekening   2019  2018  2017    2016    
   Bedragen x 1.000 Eur                    
                     

   Baten     588     672     797      1.427    

   Lasten     651  -   808  -   897   -    1.366  -  

   Exploitatie saldo    -/- 63    -/- 136    -/- 100      61    
                        

   Financiële baten en lasten     -  +   -  +   108   +    318  +  

   Resultaat    -/- 63    -/- 136     8      379    
                                  

 


