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I. CONTROLEVERKLARING betreffende de flnanclele subsidieverantwoording

Opdrachtgever:

Stichting Rotterdams Centrum voor Theater

Afgegeven ten behoeve van:

Afgegeven ten behoeve van de Gemeente Rotterdam in het kader de verstrekte subsidie op basis van
de Subsidieverordening Rotterdam 2016.

Opdracht:

Wij hebben bijgevoegde en door ons gewaarmerkte financiele subsidieverantwoording als onderdeel
van de totale subsidieverantwoording inzake de jaarlijkse susidie 2016 van Stichting Het Rotterdams
Centrum voor Theater te Rotterdam over 2016 gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van Stichting Het Rotterdams Centrum voor Theater is verantwoordelijk voor het opstellen
van deze financiele subsidieverantwoording in overeenstemming met de Subsidieverordening
Rotterdam 2014 en de verleningsbeschikking.
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht
om het opstellen van deze financiele subsidieverantwoording mogelijk te maken zonder afwijkingen
van materieel be lang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over deze financiele subsidieverantwoording
op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands
recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het SVR2014-subsidiecontroleprotocol
genoemd in artikel14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014. Dit vereist dat wij voldoen aan de
voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat
een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat deze financiele subsidieverantwoording geen
afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de financiele subsidieverantwoording. De geselecteerde werkzaamheden
zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico's dat de financiele subsidieverantwoording een afwijking van materieel belang
bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in
aanmerking die relevant is voor het opstellen van de financiele subsidieverantwoording door de
entiteit, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de
effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor het opstellen van de financiele subsidieverantwoording,
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de financiele subsidieverantwoording.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel

Naar ons oordeel is de financiele subsidieverantwoording, als onderdeel van de gevraagde totale
subsidieverantwoording, in aile van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming
met de Subsidieverordening Rotterdam 2014 en de verleningsbeschikking.
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Beperking in gebruik en verspreidingskring

De gewaarmerkte financiele subsidieverantwoording is opgesteld voor de Gemeente Rotterdam met
als doel Stichting Het Rotterdams Centrum voor Theater in staat te stelien te voldoen aan de
Subsidieverordening Rotterdam 2014 en de verleningsbeschikking. Hierdoor is de financiele
subsidieverantwoording mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve
uitsluitend bestemd voor Stichting Het Rotterdams Centrum voor Theater en de Gemeente Rotterdam en
dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Van Brugge & Partners BV
Wilhelminastraat 5-7
2011 VH HAARLEM
Telefoonnummer: 023-5316550
Faxnummer
E-mail: haarlem@vanbrugge.nl
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II. ALGEMEEN:

Het doel van de stichting is:

Dienstverlening voor kunstbeoefening en organisatie van culturele evenementen.

Cultuurperiode 2013-2016:

Gemeente Rotterdam, dienst Kunst en Cu/tuur

De Gemeente Rotterdam, dienst Kunst en Cultuur zal voor de periode 2013 tot en

met 2016 een budgetsubsidie verlenen op grond van het beleidsplan ingediend

door het bestuur van het Rotterdams Centrum voor Theater.

Voor het jaar 2016 is een budgetsubsidie verleend van maximaal € 200.500.

Bestemming resultaat:

Over het jaar 2016 bedroeg het exploitatieoverschot

Het resultaat wordt als voigt bestemd:

Ten bate van de algemene reserve

Doelreserve ontwikkeling en innovatie van nieuwe programma's

40.106

-25.502

-14.604
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ACTIVA:

Vaste activa:

Materiele vaste activa:

Totale Vaste Activa

Vlottende activa:

Debiteuren

Subsidies en donaties

Waarborgsommen

Vorderingen

Totale Vlottende Activa

Liquide middelen

Totale Activa A + B + C

PASSIVA:

Eigen vermogen:

Aigemene reserve

Bestemmingsreserve:

vervolgblad

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(met vergelijkende cijfers per 31 december 2015)

boekjaar 2016
€

boekjaar 2015
€

A. 13.919 14.064

38.529 104.394

114.700 54.100

660 660

55.530 105.672

B. 209.419 264.826._------------------ -- .. - .. - .... - .. ---------

C. 3.732 3.335
' .. _ .. _ .. _---_- .. ------- - .. -- .. - .. - .. ----------

D. 227.070 282.225

A. 0 -25.502

Doelreserve ontwikkeling en innovatie van nieuwe programma's B. 17.311 9.098

Totaal Eigen Vermogen A + B C. 17.311 -16.404

Langlopende schulden:

Egalisatiereserve investeringsbijdrage D. 3.082 5.249

Kortlopende schulden:

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Crediteuren

Subsidies en donaties

Vooruitontvangen inkomsten

Overige vlottende passiva

Totaal kortlopende schulden:

Totaal passiva C + D + E
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30.418 34.433

56.352 136.271

46.928 62.500

27.612 21.805

45.367 38.371

E. 206.677 293.380
,------------------- .. ....................................

227.070 282.225
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EXPLOITATIEREKENING OVER 2016

BATEN

A. Opbrengsten

Directe opbrengsten:

A.1 Publieksinkomsten

A.2 Sponsorinkomsten

A.3 Overige inkomsten

A.4 Indirecte inkomsten

B. Bijdragen

B.1 Meerjarige subsidie OCW ICultuurfondsen

B.2 Meerjarige subsidie provincie

B.3 Subsidie gemeente Rotterdam in het kader van het
Cultuurplan

B.4 Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen

Vrijval Doelreserve

B.5 Overige bijdragen uit private middelen

Som der baten (A + B)

boekjaar
2016

€

205.097

o
217.312

47.602

A. 470.011

begroting
jaarplan

2016
€

o
o

114.266

13.630

127.896

o
o

196.500

51.000

o
50.000

297.500

425.396

o
o
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boekjaar
2015

€

163.664

o
147.327

48.704

359.695

200.500

270.324

o
141.305

612.129

971.824

LASTEN

C. Beheerslasten

C.1 Beheerslasten personeel

- directie

- secretariaat

- financiele zaken

- algemene zaken

C.2 Beheerslasten materieel

- huisvestingslasten

- kantoorkosten

- afschrijvingskosten

Totaal beheerslasten
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200.500

264.500

o
106.100

B. 571.100

1.041.111

77.137

31.593

22.784

32.507

77.766

32.863

17.383

16.794

76.680

43.931

15.364

47.909

164.021 144.806 183.884

70.964

68.805

2.113

81.749

37.819

o

71.412

52.598

306

141.882 119.568 124.316

C. 305.903
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EXPLOITATIEREKENING OVER 2016 (vervolg)

boekjaar
2016

€

D. Activiteitenlasten

D. 1. Activiteitenlasten personeel

D. 2. Activiteitenlasten materieel

Totaal activiteitslasten

105.866

589.003

D. 694.869

Som der lasten (C + D) 1.000.772 997.326

Saldo rentebaten / -Iasten -233

begroting
jaarplan

2016
€

104.597

56.503

161.100

425.474
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boekjaar
2015

€

100.988

588.138

689.126

o

Dotatie algemene reserve -25.502 0 0

SALDO 14.604 -78 -25.502
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