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Aan:

Rosarium
TAV Mevr. N. Keskin-Topal
Strevelsweg 738
3083 AT  ROTTERDAM

Datum:
05 juni 2017, Rotterdam

Mevr., N. Keskin-Topal

Ingevolge uw verzoek hebben wij de balans per 31 december 2016, alsmede de
Winst- en verliesrekening over het jaar 2016, samengesteld.

De jaarstukken zijn opgesteld aan de hand van de door u aan ons verstrekte
gegevens en bescheiden bestaande uit:

1. Bankafschriften;
2. Inkoop- en verkoopfacturen;
3. Bijbehorende bescheiden.

Controle op volledigheid en juistheid vond onzerzijds niet plaats.

Hoogachtend,

S. Husic
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1 ALGEMEEN

1.1 Doelstelling
Conform artikel 3.1. van de statuten heeft de stichting ten doel:

1.2 Bestuur
Het bestuur van Stichting Rosarium wordt gevormd door:

1. Voorzitter: Mevr. N. (Nurcan) Keskin-Topal
2. Secretaris: Mevr. E. (Emel) Kurt – Dogan
3. Penningmeester: Mevr. F. (Fahriye) Kürüş

1.3 Oprichting stichting

1.4 Bestemming van de winst 2016

Het resultaat over 2016 bedraagt € 7877 tegenover een resultaat over 2015 van € 5188 .

De bestuursleden hebben allen een gezamenlijke bevoegdheid binnen de stichting en 
genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

- Het bevorderen en op peil houden van welzijn en welbevinden –geestelijk en lichamelijk van 
mensen,
meer in het bijzonder van vrouwen, speciaal ook in Nederland het doen kennen en (doen)
ontwikkelen van het in vrouwen aanwezige potentieel, het zoveel mogelijk doen gebruiken van dat
potentieel ten behoeve van de emancipatie –op elke gebied-, participatie en integratie in de
Nederlandse samenleving van vrouwen;
- Het bevorderen van bewustwording bij vrouwen en het doorbreken van hun sociaal isolement;
- Het bevorderen van zelfbewustzijn van vrouwen;
- Het bevorderen van de maatschappelijke betrokkenheid van vrouwen;
- Het bevorderen van economische zelfstandigheid van vrouwen;
- Het bevorderen van zelfredzaamheid van vrouwen;
- Het bij autochtone vrouwen en bij allochtone vrouwen en bevorderen van wederzijdse kennis
van inzicht in en begrip voor elkaars maatschappelijke waarden en cultuur;
- Het behartigen van belangen –op elke gebied, zoals bijvoorbeeld sociaal [waaronder op gebied van
onderzoek naar- en bescherming van sociale rechten], spiritueel, cultureel- van vrouwen;
- Het ten behoeve van het vorenstaande werven en beheren van gelden;
een en ander in de meest ruime zin; en ook alles wat –in de meest ruime zin- met het
vorenstaande verband houdt/het vorenstaande kan bevorderen.

Bij notariële akte d.d. 4 juli 2007 is opgericht de vennootschap Stichting Rosarium van Vrouwen voor 
Vrouwen. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum / respectievelijk eerdere datum 
gedreven voor rekening en risico van de stichting Stichting Rosarium van Vrouwen voor Vrouwen.
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Financieel verslag
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BESTUURSVERSLAG OVER 2015

Het verslag ligt ter inzage op het kantoor van de stichting
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JAARREKENING
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BALANS PER 31 december 2016 NA WINSTBESTEMMING
IN EURO

ACTIVA

Materiele vaste activa (1)
Inventaris 252 1.015

252 1.015

Liquide Middelen (2)
Rabobank 11.422 1.147
Kas 652 1.087

12.074 2.234

Totaal activa 12.326 3.249

2016 2015
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BALANS PER 31 december 2016 NA WINSTBESTEMMING
IN EURO

PASSIVA

Reserves en Fondsen (3)
Algemene Reserve 11.126 3.249

11.126       3.249

Kortlopende schulden (4)
 - Nog te betalen accountantskosten 1.200 -                 

1.200         -                 

Totaal passiva 12.326 3.249

2016 2015
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016
IN EURO

Baten
 - Baten uit Activiteiten (5) 23.937 6.980
 - Subsidies en fondsen (6) 15.945 5.000

39.882 11.980

Besteed aan de doelstellingen (7)
 - Doelstelling 3.458 9.352

Beheer en Administratie
 - Personeelslasten (8) 8.618 897
 - Sociale lasten (9) 1.550 152
 - Overige personeelslasten (10) 1.050 1.262
 - Afschrijvingen (11) 763 763
 - Huisvestigingskosten (12) 13.002 3.005
 - Bedrijfslasten (13) 1.883 1.157
 - Algemene lasten (14) 1.504 1.025
Som der bedrijfslasten 31.828 17.613

Bedrijfsresultaat 8.054 -5.633

Financiële baten en lasten (15) 177 169

7.877 -5.802

Buitengewone baten (9) -                 10.990

Resultaat 7.877 5.188

2016 2015
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Waarderingsgrondslagen

Algemeen

Activiteiten
De activiteiten van Rosarium bestaan voornamelijk uit:
Onderwijs
Maatschappij
Kunst en cultuur
Emancipatiebevordering

De directie
In het boekjaar werd de directie gevormd door N. Keskin-Topal

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd
tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.
De grondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd.

Materiële vaste activa
De bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen actuele waarde, onder aftrek van
lineaire afschrijvingen. De actuele wordt bepaald op grond van taxaties van deskundigen
die om de drie a vijf jaar plaatsvinden.

Machines en installaties en andere vaste bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen aanschafprijs
(verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs) onder aftrek van lineaire afschrijvingen. De afschrijvingen zijn
berekend volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur.

Met op de balansdatum verwachte duurzame waardeverminderingen wordt rekening gehouden.

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorzieningen voor oninbaarheid.
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Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties
en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het
jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Netto-omzet
Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen
voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder aftrek van kortingen en exclusief
omzetbelasting.

Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

Afschrijvingen en overige waardeverminderingen
De afschrijvingen worden gebaseerd op de verkrijgingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de
lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Boekwinsten en verliezen
bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. Kasstromen in vreemde valuta 
worden omgerekend tegen een gemiddelde koers. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en 
winstbelastingen worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
Betaalde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de kasstroom uit 
investeringsactiviteiten, tenzij de verwerving heeft plaatsgevonden tegen uitgifte van eigen aandelen. 
De in verworven groepsmaatschappijen aanwezige geldmiddelen worden op de aankoopprijs in 
mindering gebracht.
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