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\

Geachte heer Vinke,

Wij hebben het genoegen u hierbij het accountantsrapport over 2017 van uw stichting aan te bieden.

Wij verzoeken u, na kennisneming en akkoordbevinding van de inhoud, het rapport op pagina 22 te

dateren en ondertekenen.

li,

Ingevolge de gedrags- en beroepsregels voor accountants delen wii u mede dat de openbaarmaking
van de in dit rapport opgenomen samenstellingsverklaring slechts is toegestaan met onze
voorafgaande toestemming.

Wij vertrouwen hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn gaarne bereid tot nader
gewênstê toelichting.

Met vriendelij groeten,
Accountant Voorne-Putten B.V.
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Aan het bestuur van

Stichting International Seafarers Centre LCO
Valkenlaan l4
3233 BH Ooswoome

ACCOUNTANTSKANTOOR

Kenmerk

43.t34.0

Behandeld door

MdBÀ4S

Datunt

26 juni 201 8

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot uw stichting.

I OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wii de jaanekening 2017 van uw stichting, waarin begrepen de balans met

tellingen van € 88.024 en de staat van baten en lasten sluitende rnet een resultaat van€ 8.426" samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARINd VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting lnternational Seafarers Centre LCO te Oostvoorne is door ons samengesteld op

basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 3l-12-2017, de staat van

baten tasten en het kasstroomoverzicht over 201? met de daarbij horende toelichting. ln deze toelichting is

onder andere een overzicht van de gelranteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederland* recht, waaronder de voor accountants

geldende Srandaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van ddze standaard wordt van ons verwacht

dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze

deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle

relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemrning rnet de daarvoor

geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanui: de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid

heeft voldaan. Als slotsnrk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal

nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwarn met onze kennis van Stichting Intemational

Seafarers Centre LCO. Wil hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat

stellen orn een oordeel te geven of e en conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de

jaarrekening

Bij het uifvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende rclevante ethische

voorsclrrifien in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers

van deze jaarekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en

zorgvuldig" integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekÍe

gegev€ns.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij
u naar www.nba.nl/ui tl eg-samenstellingsverklaring.
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ALGBMEEN

3.Í Bedrijfsgegcvcns

De activiteiten van Stichting lnternational Seafarers Centre LCO bestaan voornarneÍijk uit het beheren en

faciliteren van een zeemanshuis in Oostvoorne'

3.2 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:

- B.R. Koning (voorzitter)
- Mevr. A.G.J. Gruisen-Heijlands (secretaris)

- M.C. Vinke (penningmeester)

3.3 Oprichtingstichting

Bij notariële akte d.d. 8 april 20 t4 verleden voor notaris mr. Rogier Alexander Tetteroo te Rotterdam is

opgericht de Stichting lnternational Seafarers Centre LCO. De activiteitelr worden met ingang van

,rbórnoernd" datum gedreven voor rekening en risico van de Stichting lntemational Seafarers Centre LCo.

3.4 Doelstelling

Het doel van de stichting is: r

- het bevorderen van het welzijn van zeevarenden in het algemeen;

- het onderbou\ilen en uitbouwen van koopvaardijpastoraat in de havens van Rotterdam-Rijnmond; en voorts

- al lretgeen in de ruimste zin methet vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

3.5 Middelen

De stichting tracht het doel onder meer te realiseren door middel van:

a. het in stand houden en exploiteren van éón of meer zeemanshuizen iqde regio Rotterdarn-Rijnmond;

b. het bieden van gastvrijheid door inzet van gastvrouwen en gastheren !(wijwilligers) in het zeemanshuis;

c. het bezoeken van schepen en het verlenen van evenntele bijstand aan bpvarenden;

d. het bevorderen van bekendheid van het werk aan kerken, overheden, bedrijfsleven en overige organen;

e. zitting nemen in het landelijk bestuur van Stichting Nederlandse Zeemanscenffale.

3.6 Bestemming van het resultaat 2017

Het resultaat over 2017 bedraagt€ 8.426 tegenover een resultaat over 2016 van € 6'710.

De bespreking van het resultaat is opgenomen op pagina 4.

De voorgestelde resultaatbestemming is opgenomen onder de overige toelichting van het financieel verslag.

3,7 Besfernming van het resultaat 2016

De bestenrming van het resultaat over lret jaar 2016 is, conform het bestuursvoorstel, door de

bestuursvergadering 6 juli 201? vastgesteld. Het resultaat over 201ó ad€' 6.710 is toegevoe gd aan de

algemene Íeserve.

Sticlrting International Seafarets Centre LCO
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e8.426tegenover € 6.710 over 2016. De resultaten over beide jaren kunnen
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4 RESULTAAT

4.1 Vergelijkendoverzicht

Het resultaat over 2017 bedraagt

als volgt worden samengevat:

Realisatie Begroting Realisatie
2017 2017 2016

Verschil
realisatie-
begroting

Verschil 2017 2017

Baten

Baten van particulieren
Subsidiebaten
Overige baten

Bruto-omzetresultaat

Financieel resultaat

Saldo

€

9.164
136.278

5.200

€

2.500
146.000

€

5.100
r 86.000

800

€

4.664
-49.722

4,400

'1.264

-9."t22

5.200

15r.242

Lasten

Kosten van beheer en administtatiel42.062

7s+

148.500

r47.450

500

191.900

185.1 I I

79

-40.658

-43.U9

675

2;142

-5.388

254

8.426 550 6.710 1.1t6 7.876

-
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5 FINAXCTË,IT POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

Beschikbaar oP lange termijn:

Reserves

Waarvan vastgelegd op lange term[n:

Materiële vaste activa

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Voorradcn
Vorderingen
Liquide middelen

Af: kortlopende schulden

Werkkapitaal

Pagina 5

3t-12-201'7 3l-12-2016

€€

48.885 38.739

5t.224 63.404

400 1.175

16.235 7.863
20.165 27.850

36.800 36.888

39.139 61.5s3

-2.339 -24.665

Vastgelegd op lange termrjn, gefinancierd met middelen op korte termijn -2.339 _ --4.665

!,,

Stichting International Seafarers Centre LCO
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6 KENGETALLEN

6.1 Liquiditeit

De liquiditeit geeft de nrate aan waarin de ondenreming in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te

voldoàn. De liquiditeitspositie geefi de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een

momentopnarne.

2At1 2016

Curent ratio
VI ol tende a ctiva/kofl lopen d e schul d en

Betalingstermij n crediteuren

6.2 Solvabiliteit

a,94 0,60

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op langere termijn aan haar

verplichtingen (rente en aflossing) te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 3l december \ryeer;

er ís dus sprake van een momentopnane'

201'1 2at6

Solvabiliteit eerste niveau
Eigen vermogen/h a I ans totaal

Tot het verstrekken van nadere

55,54 38,63

lichtingen zrjn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Account B.V.

Stichting International Seafarers Centre LCO


