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Aan:

Rosarium
TAV het bestuur
Strevelsweg 738
3083 AT  ROTTERDAM

Datum: Ons kenmerk:
24 juni 2021, Rotterdam ROSA2019

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2019 van uw stichting.

SAMENSTELVERKLARING

Opdracht

Werkzaamheden

Ondertekening van de accountantsrapportage
Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. 
Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij steeds gaarne bereid.

24 juni 2021, Rotterdam
Consulere Finance & Consulting

Ingevolge uw opdracht hebben wij, Consulere Finance & Consulting, de jaarrekening 2019 van Rosarium te Rotterdam 
samengesteld op basis van de door u aan ons verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de 
volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de organisatie. 

De jaarrekening van Rosarium bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 
met bijbehorende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 
financiële versaggeving opgenomen.

Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 
4410 "Samenstelopdrachten". De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, 
het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Het rapport is opgesteld in overeenstemming 
met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen 
inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van 
administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast. 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. Wij wijzen er op dat de vergelijkende cijfers over het boekjaar ervoor 
geen object zijn geweest van onze werkzaamheden. 
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BALANS PER 31 december 2019 NA WINSTBESTEMMING
IN EURO

ACTIVA

Liquide Middelen
Bank- en kastegoeden 716  532  

716  532  

Totaal activa 716  532  

2019 2018
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BALANS PER 31 december 2019 NA WINSTBESTEMMING
IN EURO

PASSIVA

Reserves en Fondsen
Algemene Reserve 716            532            

716            532            

Totaal passiva 716            532            

2019 2018
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019
IN EURO

Baten
 - Baten uit Activiteiten 3.270         8.275         
 - Subsidies en fondsen -                 19              

3.270         8.294         

Besteed aan de doelstellingen
 - Doelstelling -                 39              

Beheer en Administratie
 - Overige personeelslasten 250            150            
 - Huisvestigingslasten 2.331         10.947       
 - Bedrijfslasten 291            1.040         
 - Algemene lasten 94              1.450         
 - Financiële baten en lasten 120            120            
Som der bedrijfslasten 3.086         13.746       

Bedrijfsresultaat 184            -5.452        

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 184            -5.452        

Resultaatsbestemming
Algemene reserve 184            -5.452        

2019 2018
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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 het bestuur.

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.

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

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar, tenzij anders is vermeld in de 
toelichting.
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Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Baten

Lasten
De lasten 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.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Positieve resultaten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke negatieve 
resultate die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor 
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. In afwijking van bovenstaande worden de donaties, 
giften en ontvangen sponsoringen verantwoord in het jaar van ontvangst.

Onder baten wordt verstaan; de van derden ontvangen bedragen, waaronder, maar niet uitsluitend; giften en 
donaties, gelden m.b.t sponsoringen en fondsen, al dan niet geworven, met als doel het beogen van de door 
de stichting opgestelde doelstellingen. De baten worden bepaald op historische basis en toegerekend in het 
jaar van ontvangst.
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