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Geachte bestuursleden, 

 
Wij hebben het genoegen u hierbij het accountantsrapport over 2020 van uw stichting aan te bieden. 

 
Wij verzoeken u, na kennisneming en akkoordbevinding van de inhoud, het rapport op pagina 20 te 

dateren en ondertekenen. 

 

 
lngevolge de gedrags- en beroepsregels voor accountants delen wij 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 

gewenste toelichting. 

 
 

Met vriendelijke groeten 
Accountantskantoor Voorne-Putten B.V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NL 93 ABNA 0608 7917 41  BIC ABNANL2A  NL 15 RABO 0360 5277 36  BIC RABONL2U 

KvK Rotterdam 66783968   BTW nr 8566 96 158 B 01   Beconnr 414001 

 
 

Op al onze leveringen en diensten zijn Algemene Voorwaarden van toe passing, zoals gedeponeerd bijde Kamer van Koophandel te Rotterdam onder depotnr 66783968, Op aanvraag zenden wij u een kopi

mailto:info@acvp.nl
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Aan het bestuur van 

Stichting International Seafarers Centre LCO 

Meeuwenlaan 9 

3233 BH Oostvoorne 
 

 

 

 

Kenmerk 

43.134.0 

Behandeld door 

MS 

Datum 

24juni2021 

 

Geacht bestuur, 

 
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw stichting . 

 
1 OPDRACHT 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw stichting, waarin begrepen de balans met 

tellingen van € 107.351 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 18.148 

samengesteld. 

 
2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 

Aan: het bestuur 

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

basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020, de 

staat van baten lasten en het kasstroomoverzicht over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze 

toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiele verslaggeving 

opgenomen. 

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

geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grand van deze 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 financiele verslaggeving. Wij hebben daarbij onze 

deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiele 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 overeenstemming met de daarvoor 

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

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

nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting International 

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

stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de 

jaarrekening. 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische 

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

van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en 

zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte 

gegevens. 
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Wij vestigen de aandacht op de overige toelichting van de jaarrekening, waarin de impact van de coronacrisis 

voor de stichting is beschreven. 

 

 
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij 

u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring. 

 

3 RESULTAAT 

3.1 Vergelijkend overzicht 

Het resultaat over 2020 bedraagt € 18.148 tegenover negatief € 4.341 over 2019. De resultaten over beide 

jaren kunnen als volgt worden samengevat: 

 

 

 
Realisatie 

 

 
Begroting 

 

 
Realisatie 

Verschil 

realisatie- 

begroting 

2020 2020 2019 Verschil 2020 2020 

€ € € € € 

Baten 
   

Baten van particulieren 4.017 7.000 9.923 -5.906 -2.983 

Subsidiebaten 94.870 107.750 105.700 -10.830 -12.880 

Overige baten 6.392  6.873 -481 6.392 

Brutomarge 105.279 114.750 122.496 -17.217 -9.471 

Lasten 
   

Kosten van beheer en administratie 86.108 114.250 125.998 -39.890 -28.142 

Financieel resultaat 1.023 500 839 184 523 

Saldo 18.148  -4.341 22.489 18.148 

http://www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring
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4 FINANCIELE POSITIE 
 

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:  

 
31-12-2020 

 
31-12-2019 

 €  € 

Beschikbaar op lange termijn:    

Reserves 93.037  68.169 

Waarvan vastgelegd op lange termijn:    

Materiele vaste activa 15.858  28.428 

Werkkapitaal 77.179  39.741 

 
Dit bedrag is als volgt aangewend: 

   

Voorraden 806 
 

500 

Vorderingen 1.477  18.761 

Liquide middelen 89.210  38.904 

 91.493  58.165 

Af: kortlopende schulden 14.314  18.424 

Werkkapitaal 

 

77.179 
 

 

39.741 
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5 KENGETALLEN 

5.1 Liquiditeit 

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te 

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

momentopname. 
 

2020 2019 

Current ratio 
Vlottende activa/kort/opende schulden 6,39 3,16 

 

5.2 Solvabiliteit 

 
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 31 december weer; 

er is dus sprake van een momentopname. 
 

2020 2019 

Solvabiliteit eerste niveau 
Eigen vermogen/balanstotaal 86,67 78,72 

 
Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. 

 

 
Hoogachtend, 

Accountants kant oor Voorne-Putt en B.V. 


