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Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant 
betreffende de financiële subsidieverantwoording 
Afgegeven ten behoeve van de gemeente Rotterdam 
In het kader van de verstrekte subsidie op basis van de  
Subsidieverordening Rotterdam 2014 

 
Aan het bestuur en de raad van toezicht van 
Stichting Roodkapje 
te Rotterdam 
 
 
 
Opdracht  
Wij hebben bijgevoegde en door ons gewaarmerkte financiële subsidieverantwoording (in de vorm 
van een jaarrekening) als onderdeel van de totale subsidieverantwoording inzake “Cultuurplan 2020” 
van Stichting Roodkapje te Rotterdam over het boekjaar 2020 beoordeeld. Het bestuur van de 
stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van deze financiële subsidieverantwoording in 
overeenstemming met de Subsidieverordening Rotterdam 2014 en de verleningsbeschikking. Het is 
onze verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake deze financiële subsidieverantwoording 
te verstrekken.  
 
Werkzaamheden  
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
Nederlandse Standaard 2400 “Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten” en het 
SVR2014-subsidiecontroleprotocol genoemd in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014. 
De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen 
bij functionarissen van de entiteit en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële 
gegevens. Door de aard en de omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in 
een beperkte mate van zekerheid dat de financiële subsidieverantwoording geen afwijkingen van 
materieel belang bevat. Deze mate van zekerheid is lager dan die welke aan een controleverklaring 
kan worden ontleend.  
 
Conclusie  
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten 
concluderen dat de financiële subsidieverantwoording, als onderdeel van de totale 
subsidieverantwoording, niet in alle van materieel belang zijnde aspecten is opgesteld in 
overeenstemming met de Subsidieverordening Rotterdam 2014 en de verleningsbeschikking.  
 
Beperking in gebruik en verspreidingskring  
De gewaarmerkte financiële subsidieverantwoording is opgesteld voor de Gemeente Rotterdam met 
als doel Stichting Roodkapje in staat te stellen te voldoen aan de Subsidieverordening Rotterdam 2014 
en de verleningsbeschikking. Hierdoor is de financiële subsidieverantwoording mogelijk niet geschikt 
voor andere doeleinden. Onze beoordelingsverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor Stichting 
Roodkapje en de Gemeente Rotterdam en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt 
door anderen. 
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