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De directie en aandeelhouders van
L.C.S. Services B.V.
Leidekkerstraat 4A  

2984 AV  Ridderkerk

Dordrecht, 15 juni 2020

Betreft: jaarstukken 2019

Geachte directie,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot uw besloten vennootschap.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw besloten vennootschap, waarin

begrepen de balans met tellingen van € 9.530 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een

resultaat na belastingen van negatief € 470, samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERSLAG

Verantwoordelijkheid van de directie

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door de directie van

de vennootschap verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de

volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de directie

van de vennootschap.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking

tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en

samenvatten van financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met

zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de

jaarrekening die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder

toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2

van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). 



3                ALGEMEEN

3.1                Doel van de onderneming

De activiteiten van L.C.S. Services B.V. bestaan voornamelijk uit het verlenen van service voor

complexe leidingsystemen en scheepstechnische installaties in de ruimste zin van het woord ten

behoeve van de industrie-, machine-, jacht- en scheepsbouw en de overheid, zomede al hetgeen

met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn in de ruimte zin des woords. 

3.2                Algemeen

De onderneming is op 11-10-2018 ingeschreven onder nummer 72813180 in het handelsregister

van de Kamer van Koophandel te Rotterdam regio Rotterdam. Het fiscaal nummer van de

onderneming is 859.245.780 en de onderneming valt onder de Belastingdienst Rotterdam.

3.3                Oprichting vennootschap

Bij notariële akte d.d. 11 oktober 2018 verleden voor notaris mr. Adrianus Wilhelmus van

Spreeuwel te Barendrecht is opgericht de vennootschap L.C.S. Services B.V. De activiteiten worden

met ingang van voornoemde datum  gedreven voor rekening en risico van de vennootschap L.C.S.

Services B.V. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 10.000 waarvan bij oprichting € 10.000 is

geplaatst in 1.000 aandelen van elk € 10 nominaal.

3.4                Bijzonderheden verslagjaar

Ter grondslag van het rapport ligt een verlengd boekjaar, tevens is dit het eerste boekjaar van de

onderneming, derhalve zijn er geen vergelijkende cijfers beschikbaar.

3.5                Verwerking van het verlies 2018

Het verlies ter grootte van € 913 is in mindering gebracht op de overige reserves.
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4                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2019 

€ €

31-12-2018

€ €

Beschikbaar op lange termijn:

Eigen vermogen 8.617 9.087

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen - 9.087

Liquide middelen 9.530 -

9.530 9.087

Af: kortlopende schulden 913 -

Werkkapitaal 8.617 9.087

4.1                Mutatie werkkapitaal

De samenstelling en mutatie van het werkkapitaal kunnen als volgt worden geanalyseerd:

31-12-2019

€

31-12-2018

€

Mutatie

€

Vorderingen - 9.087 -9.087

Liquide middelen 9.530 - 9.530

9.530 9.087 443

Kortlopende schulden 913 - 913

8.617 9.087 -470
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5                FISCALE POSITIE

5.1                Berekening belastbaar bedrag 2019

Het belastbaar bedrag voor de vennootschapsbelasting over 2019 is als volgt berekend:

2019

€ €

Resultaat voor belasting 2019 -470

Resultaat voor belasting 2018 -913

-1.383

Fiscale verschillen:

Niet aftrekbare kosten 131

Belastbaar bedrag 2019 -1.252

Over het belastbare bedrag is geen vennootschapsbelasting verschuldigd.

5.2                Te verrekenen verliezen

Per 31 december 2019 bedraagt de omvang van de nog te verrekenen verliezen € 1.252.

De verliezen kunnen binnen een termijn van negen jaar worden verrekend met toekomstige

winsten. 

Als gevolg van onzekerheden over de mogelijkheden van het realiseren van toekomstige fiscale

winsten, zijn de nog te verrekenen verliezen niet tot waardering gebracht.

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Ten Raede Groep

AccuRaede B.V.

J.W. Bozuwa 
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen

Vorderingen op participanten en op

maatschappijen waarin wordt

deelgenomen - 9.087

Liquide middelen 9.530 -

9.530 9.087
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31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal 10.000 10.000

Overige reserves -1.383 -913

8.617 9.087

Kortlopende schulden

Schulden aan participanten en aan

maatschappijen waarin wordt

deelgenomen 913 -

9.530 9.087
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2                WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

2019

€ €

2018

€ €

Kosten

Overige bedrijfskosten 315 913

Bedrijfsresultaat -315 -913

Financiële baten en lasten -155 -

Resultaat voor belastingen -470 -913

Belastingen - -

Resultaat na belastingen -470 -913
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3                KASSTROOMOVERZICHT 2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2019

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -315

Aanpassingen voor:

Veranderingen in het werkkapitaal:

Mutatie vorderingen 9.087

Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de

langlopende schulden) 913

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 9.685

Betaalde interest -155

Kasstroom uit operationele activiteiten 9.530

Mutatie liquide middelen 9.530
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4                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde

grondslagen voor financiële verslaggeving en voor zover mogelijk met de wettelijke bepalingen

inzake de jaarrekening zoals opgenomen in de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en

passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden

verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Vestigingsadres

L.C.S. Services B.V. (geregistreerd onder KvK-nummer 72813180) is feitelijk gevestigd op

Leidekkerstraat 4A te Ridderkerk.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn

gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van

oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van

individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De per 31 december 2019

aanwezige liquide middelen staan de onderneming ter vrije beschikking.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk

aan de nominale waarde.

 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten

van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn

verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra

deze voorzienbaar zijn.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te

ontvangen) en aan derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest.
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Belastingen

De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het

boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de

winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve

belastinglatenties (indien van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie

daarvan waarschijnlijk is.
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5                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2019

€

31-12-2018

€

Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin
wordt deelgenomen

Rekening-courant J.C. den Otter Beheer B.V. - 9.087

Liquide middelen

Knab betaalrekening .185 9.530 -

PASSIVA

Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal

Geplaatst en volgestort zijn 1.000 gewone aandelen nominaal € 10,00 10.000 10.000

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 10.000.

De aandelen worden beheerd door de J.C. den Otter Beheer B.V.

2019

€

2018

€

Overige reserves

Stand per 1 januari -913 -

Resultaatbestemming boekjaar -470 -913

Stand per 31 december -1.383 -913

Kortlopende schulden

Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin
wordt deelgenomen

Rekening-courant J.C. den Otter Beheer B.V.

Stand per 1 januari -9.087 -

Mutaties boekjaar 10.000 -

Stand per 31 december 913 -

Over de schuld wordt 4% rente berekend.
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6                TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2019 waren er geen werknemers in dienst op basis van een volledig

dienstverband. 

Overige bedrijfskosten

2019

€

2018

€

Algemene kosten

Administratiekosten 315 913

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten -155 -

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankrente en -kosten 24 -

Rente belastingdienst 131 -

155 -

Ondertekening van de jaarrekening

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur c.q. de Algemene

Vergadering.

Ridderkerk,  15 juni 2020

J.C. den Otter Beheer B.V.

Namens deze,

 

 

 

J.C. den Otter 
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OVERIGE GEGEVENS

1                Accountantscontrole

Aangezien de besloten vennootschap valt binnen de door de wet, in artikel 2:396 lid 1 BW gestelde

grenzen, is de vennootschap vrijgesteld van accountantscontrole. Om deze reden is aan de

jaarrekening geen controleverklaring toegevoegd.

2                Statutaire regeling winstbestemming

Op grond van artikel 22 van de statuten staat het verlies ter beschikking van de Algemene

Vergadering van Aandeelhouders.

1 De uitkeerbare winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering voor

uitkering van dividend, reservering of zodanige andere doeleinden binnen het doel van

de vennootschap als die vergadering zal besluiten. Bij de berekening van het

winstbedrag dat op elk aandeel zal worden uitgekeerd komt slechts het bedrag van de

verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. 

2 De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de

vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor

zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of deze

statuten moeten worden aangehouden.

Een besluit dat strek tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen

goedkeuring heeft verleend. 

Het bestuur weigert slecht de goedkeuring indien zij weet of redelijkerwijs behoort te

voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met

het betalen van haar opeisbare schulden. 

3 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat

zij geoorloofd is.

4 De algemene vergadering kan besluiten tot tussentijdse uitkeringen en/of uitkeringen

ten laste van een reserve van de vennootschap. Ook het bestuur kan besluiten tot

uitkering van interim-dividend.

5 Tenzij de algemene vergadering een ander tijdstip vaststelt, zijn dividenden

onmiddellijk betaalbaar na vaststelling.

6 De vordering tot uitbetaling van dividend verjaart door verloop van vijf jaren.

3                Verwerking van het verlies 2019

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het verlies ad € 470 over 2019 in mindering gebracht

op de overige reserves. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.
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