Stichting Accenture Foundation
Jaarverslag over het boekjaar geëindigd op 31 Augustus 2019

Inhoud
Bestuursverslag

2

Jaarrekening

5

Balans per 31 augustus 2019 (na resultaatbestemming)

5

Staat van baten en lasten voor boekjaar geëindigd op 31 augustus 2019

6

Toelichting op de jaarrekening voor boekjaar geëindigd op 31 augustus 2019

7

Overige gegevens

14

Controleverklaring

15

1

Bestuursverslag

1. Profiel van de Stichting Accenture Foundation

Stichting Accenture Foundation ondersteunt maatschappelijke projecten & organisaties die
onderdeel zijn van het Corporate Citizenship Programma van Accenture B.V. De stichting heeft
daarmee geen winstoogmerk. De Stichting Accenture Foundation is opgericht in 1997. De
stichting is klein en slagvaardig. 100% van de inkomsten komt ten goede aan de maatschappij.
Stichting Accenture Foundation is per 1 januari 2010 erkend als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) door de Belastingdienst. Met deze erkenning kan zowel de stichting als de
schenker gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften.

2. De doelstellingen en het actuele beleid

De doelstellingen van de Stichting Accenture Foundation zijn:
• Financiële ondersteuning van in Nederland (ANBI) geregistreerde charitatieve
organisaties die ‘Skills to Succeed’ in hun doelstellingen hebben opgenomen;
• Financiële ondersteuning van in het buitenland geregistreerde charitatieve organisaties
die ‘Skills to Succeed’ in hun doelstellingen hebben opgenomen;
• Financiële ondersteuning van in Nederland of in het buitenland geregistreerde
charitatieve organisaties waar medewerkers van Accenture B.V. zich voor inzetten;
De doelstellingen van de Stichting Accenture Foundation zoals hierboven beschreven zijn
onderdeel van het grotere ‘Corporate Citizenship’ beleid en omvatten tevens:
• Stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid onder medewerkers van Accenture;
• Kennisdeling met het Nederlandse bedrijfsleven over Maatschappelijk Verantwoord &
Betrokken Ondernemen;
Skills to Succeed is een belangrijk thema in het huidige beleid van de Stichting Accenture
Foundation; Met ons Skills to Succeed initiatief pakken we – op grote schaal – de wereldwijde
beoefte aan die deuren openen naar werkgelegenheid en economische kansen. In 2015 hebben
we ons tot doel gesteld om tegen 2020 meer dan 3 miljoen mensen te voorzien van de
vaardigheden om een baan te vinden of om een bedrijf op te bouwen. In 2019 hebben we dat
aantal overtroffen en bijna 3,6 miljoen mensen bereikt.
De bijdrage aan de maatschappij geeft Accenture vorm op 3 manieren:
• ProBono advisering & donaties: charitatieve organisaties ondersteunen door middel
van het inzetten van kennis gecombineerd met financiële ondersteuning;
• DoGood (YourProject) projecten: het ondersteunen van projecten die medewerkers of
klanten van Accenture aandragen door middel van verdubbeling van gelden;
• Netwerken & lidmaatschappen: participeren in netwerken om zodoende kennisdeling
& vrijwilligerswerk te stimuleren.
De Stichting Accenture Foundation draagt alleen bij door financiële ondersteuning aan
charitatieve instellingen. De Stichting Accenture Foundation ontvangt hiervoor jaarlijks een
donatie van Accenture B.V. waarbij het bestuur van de Stichting Accenture Foundation
zelfstandig en onafhankelijk bepaalt welke projecten worden ondersteund.
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3. Werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de organisatie welke de fondsen heeft ontvangen.
De werkzaamheden die verbonden zijn aan de stichting, zoals evaluatie, communicatie en
verslaglegging vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

4. Werving van Fondsen

De Stichting Accenture Foundation ontvangt elk jaar van Accenture B.V. een bedrag dat is
afgeleid van de bedrijfswinst van Accenture B.V.. Er worden geen fondsen geworven door de
Stichting Accenture Foundation. De Stichting Accenture Foundation heeft ten tijden van de
beursgang in 2001 eenmalig een hoeveelheid Accenture aandelen ontvangen van Accenture Ltd
(tegenwoordig Accenture PLC). Het periodiek ontvangen dividend en de eventuele koerswinst
van de aandelen die in bezit zijn, worden gebruikt ten behoeve van de geformuleerde
doelstellingen.

5. Beheer van Fondsen

De fondsen van de Stichting Accenture Foundation worden beheerd door Stichting Accenture
Foundation. Het bestuur bepaalt samen op basis van doelstellingen en criteria welke verzoeken
worden gehonoreerd. Daarnaast wordt gestreefd de fondsen zoveel als mogelijk onder te
brengen bij banken met een hoge mate van maatschappelijke oriëntatie.

6. Besteding van Fondsen

De fondsen, dividend en de eventuele opbrengst van koerswinst van de aandelen die in bezit
zijn worden gebruikt ten behoeve van de geformuleerde doelstellingen. Er worden op jaarlijkse
basis algemene kosten betaald (kamer van koophandel, notaris etc). Het bestuur van de
Stichting Accenture Foundation heeft geen recht op een onkostenvergoeding.
Bestemming liquidatiesaldo: in het geval van ontbinding zal het bestuur aan een eventueel
batig saldo een bestemming geven, die zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel
van de stichting, dan wel het batig saldo uitkeren aan een instelling als bedoeld in artikel 6.33
lid 1 onderdeel b Wet Inkomstenbelasting 2001. Besluiten dienaangaande dienen te worden
genomen met algemene stemmen (tekst conform zoals vermeld in de statuten van de
stichting).

7. Bestuur
Het Bestuur wordt gevormd door de volgende personen:
- G. Batterink
- J.M. Blenken Blijdenstein
Het bestuur komt elk kwartaal bij elkaar waarbij verslag wordt gelegd in notulen.
De Raad van Toezicht wordt gevormd door de volgende personen:
- K. Kas
- P.F.L.B. van Drakestein
- A.D.M. van der Tuin

3

8. Financiële gang van zaken 2019
De activiteiten hebben volledig bestaan uit het ondersteunen van goede doelen die bijdragen
aan het thema ‘Skills to Succeed’ of maatschappelijke doelen die worden aangedragen door
medewerkers.
In het boekjaar geëindigd op 31 augustus 2019 is in totaal EUR 191.252 aan donaties ontvangen
en EUR 257.475 aan donaties toegekend als ondersteuning van de genoemde doelen.
Door de substantiele rentebaten en baten uit beleggingen ten bedrag van EUR 927.418 en de
beperkte beheerkosten is er sprake van een positief resultaat van EUR 848.307

9. Gebeurtenissen na balansdatum
In de eerste maanden van 2020 brak het coronavirus (Covid-19) uit. Ten tijde van het opstellen
van de jaarrekening had het de status van pandemie bereikt. Op basis van de huidige
informatie wordt er geen significante impact voor de stichting verwacht.
Amsterdam, 27 augustus 2020

Het bestuur,

G. Batterink
Voorzitter bestuur Stichting Accenture Foundation

J.M. Blenken Blijdenstein
Lid bestuur Stichting Accenture Foundation
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Balans
Per 31 augustus 2019
(na bestemming resultaat)
2019
EUR

2018
EUR

EUR

EUR

Vaste activa
Financiële vaste activa

3.739.422

1

4.321.201

Vlottende activa
Overlopende activa
Overige vorderingen

2

Liquide middelen

3

341

341

Totaal activa

-

384.868

308.262

4.124.631

4.629.463

Reserves
Bestemmingsreserve
Beginsaldo overig vrij besteedbaar vermogen
Mutatie overig vrij besteedbaar vermogen

4.650.064
(2.695.353)

1.954.711
848.307
2.803.018
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1.954.711

Kortlopende schulden
Overige schulden
Project verplichtingen

5
6

13.075
1.308.538

6.210
2.668.542
1.321.613

Totaal passiva

4.124.631

2.674.752
4.629.463
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Staat van baten en lasten
voor het boekjaar geëindigd op 31 augustus 2019
2018/2019
EUR

2017/2018
EUR

EUR

EUR

Ontvangen donaties

7

191.252

168.128

Toegekende donaties

8

(257.475)

(4.081.482)

(66.223)

(3.913.354)

Ontvangen dividend
Rentebaten
Ongerealiseerde koersresultaten
Gerealiseerde koersresultaten
Omrekenverschillen in wisselkoers
Rentebaten en baten uit beleggingen
Bankkosten
Accountantskosten
Algemene kosten
Kosten

1
1
1

61.492
341
274.198
349.900
241.487

62.081
1.083.996
58.508
33.265
1.237.850

927.418
(3.054)
(9.356)

(2.771)
(6.026)

(478)

(11.053)
(12.888)

(19.849)

Resultaat van baten en lasten

848.307

(2.695.353)

Toevoeging aan vrij besteedbaar vermogen

848.307

(2.695.353)
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Toelichting op de jaarrekening voor het boekjaar geëindigd op 31 augustus 2019
Algemeen
Stichting Accenture Foundation staat ingeschreven bij Kamer van koophandel onder nummer
41160437.
Stichting Accenture Foundation is geregistreerd als een Stichting bij de belastingdienst onder
Fiscaal nummer 8062.18.010.
Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de voorschriften van de Richtlijn Verslaggeving
voor Organisaties-zonder-winststreven (RJ640).
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Verslaggevingsperiode
De jaarrekening heeft betrekking op boekjaar 2019 dat is geëindigd op balansdatum 31 augustus
2019.
Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Tenzij anders vermeld zijn de
activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. De balansposten in vreemde valuta
worden omgerekend tegen de koers per balansdatum.
Financiële vaste activa
De aandelen worden gewaardeerd tegen de beurskoers per balansdatum. Alle gerealiseerde
en niet-gerealiseerde waardeveranderingen worden in de staat van baten en lasten
verantwoord onder resultaat beleggingen en gaan dus niet direct ten laste van de reserves.
De stichting heeft geen beleggingsbeleid. De aandelen bestaan puur uit eenmalig ontvangen
aandelen van Accenture plc. Deze aandelen zijn beschikbaar voor het geven van donaties die
voldoen aan de doelstellingen. Een deel van de ontvangen dividenden uit deze aandelen,
wordt geherinvesteerd in nieuwe Accenture plc aandelen.
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Grondslagen voor de omrekening van vreemde valuta
Transacties luidend in vreemde valuta’s worden bij de eerste verwerking gewaardeerd in de
functionele valuta door omrekening tegen de contante wisselkoers die geldt op de datum van
de transactie tussen de functionele valuta en de vreemde valuta.
In vreemde valuta luidende monetaire activa en verplichtingen worden op balansdatum in de
functionele valuta omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoersen.
Valutakoersverschillen die voortkomen uit de afwikkeling van monetaire posten, dan wel
voortkomen uit de omrekening van monetaire posten in vreemde valuta, worden verwerkt in
de winst-en-verliesrekening in de periode dat zij zich voordoen.
Niet-monetaire activa en passiva in vreemde valuta die tegen historische kostprijs worden
opgenomen, worden naar de functionele valuta omgerekend tegen de geldende wisselkoersen
op de transactiedatum.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de
vennootschap.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd op nominale waarde.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en totaal der lasten. De
baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij
voorzienbaar zijn.
Begroting
Er is besloten om de begrotingscijfers van de stichting niet toe te voegen in de staat van baten
en lasten, omdat deze niet als belangrijke stuurinstrument wordt gezien voor de activiteiten van
de stichting.
Baten
Onder baten worden verstaan de van derden ontvangen en voor het verslagjaar toegezegde
giften en opbrengsten uit activiteiten bestemd voor goede doelen. Indien baten waarvoor een
bijzondere bestemming is aangewezen in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, dient de
organisatie de omvang van de nog niet bestede bedragen via de resultaatbestemming toe te
voegen aan de bestemmingsreserves respectievelijk bestemmingsfondsen.
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Lasten
Onder de lasten zijn begrepen de direct aan acties toe te rekenen kosten, alsmede de
uitvoeringskosten van de eigen organisatie. De kosten worden toegerekend aan het jaar waarop
zij betrekking hebben.
Gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die
blijken tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de
jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum
worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de
oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte
financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.
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1. Financiële vaste activa
2019
Financiele vaste activa
Balanswaarde per 1 september
Omrekenverschil
Bij: ongerealiseerde koersresultaat
Bij: gerealiseerd koersresultaat
Af: verkopen
Balanswaarde per 31 augustus

€
€
€
€
€
€

4.321.201
241.487
274.198
349.900
- 1.447.364
3.739.422

2018
€
€
€
€
€
€

4.363.320
33.265
1.083.996
58.508
-1.217.888
4.321.201

2. Overige vorderingen
Nog te ontvangen rente

2019

2018

341
341

-

2019

2018

282.725
102.143
384.868

205.998
102.264
308.262

3. Liquide middelen
ABN
Triodos

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap.
Over het saldo op de Triodos bank als op de betaalrekening van ABN Amro bank, wordt geen
rente ontvangen gedurende FY19.

4. Reserves
Balans vrij besteedbaar vermogen per 1 september 2018
Toevoeging resultaat
Balans vermogen per 31 augustus 2019

1.954.711
848.307
2.803.018

Er zijn geen beperkingen gelegd op de reserves zowel wettelijk alsmede door het bestuur.
Resultaat voorstel
Het resultaat 2018/2019 is toegevoegd aan de reserves.
Voorgestelde resultaatbestemming
Er wordt voorgesteld het resultaat toe te voegen aan de huidige reserves. Het resultaat is als
zodanig in deze jaarrekening verwerkt.
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5. Overige schulden
Toegezegde nog te betalen donaties
Nog te betalen accountantskosten

2019

2018

4.000
9.075
13.075

402
5.808
6.210

6. Project verplichtingen
Verplichting inzake donaties Stichting PLAN Nederland
Schema:
Te betalen aan Stichting PLAN Nederland

2019

2018

1.308.538
1.308.538

2.668.521
2.668.521

De project verplichting betreft een overeenkomst aangegaan met Stichting PLAN Nederland op
11 november 2017. Deze overeenkomst betreft het toekennen van EUR 3.889.406 voor het
project “Wired 4 Work!” in de Filipijnen en Indonesië, in de periode van 2018 t/m 2020. De
benodigde middelen zullen hiervoor vrijgemaakt worden d.m.v. verkoop van een deel van de
huidige aandelen Accenture.
De toekenning is verdeeld over uitbetalingen voor in totaal 3 fases, waarbij vooraf wordt
getoetst of voldaan wordt aan contractueel afgesproken criteria alvorens de volgende
uitbetaling wordt gedaan. Gedurende het financiële jaar 2019 is een tweede betaling voor een
bedrag van EUR 1.360.004 toegekend en uitbetaald waardoor er nog een bedrag van EUR
1.308.538 resteert per 31 augustus 2019.

7. Ontvangen donaties

Accenture B.V. donatie

2019

2018

191.252
191.252

168.128
168.128
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8. Toegekende donaties
Donaties aan partner's / NGO's
GoodUp BV
GoodUp BV
Stichting Social Enterprise Lab Utrecht
Bernice Notenboom
Refugee Talent Hub
UAF
MVO Nederland
Impact Hub
JINC Amsterdam
Green Business Club
The Colour Citchen
Plan Nederland
Totaal toegekende donaties partner's / NGO's

43.560
13.310
7.600
3.500
20.000
18.000
9.075
10.000
12.413
6.050
15.000
90.025
248.533

Donaties komende van medewerker initiatieven
Ninos de Guatemala
Stichting KiKa
UNHCR The Refugee Agency
STAR Association
Maarten van der Weijden Foundation
Stichting ALSNederland
Because We Carry
Stichting Climate Clean Up
BuurtBuik - Stichting SOOZ
Branchevereniging Kringloop Bedrijven Nederland (BKN)
Amref flying doctors
Dead Canaries, Inc/ ORC cloud (USA)
Refugee Talent Hub
Totaal toegekende donaties medewerker initiatieven

295
125
817
1.000
420
695
1.000
500
90
2.500
500
500
500
8.942

Totaal toegekende donaties FY19

257.475

9. Gebeurtenissen na balansdatum
In de eerste maanden van 2020 brak het coronavirus (Covid-19) uit. Ten tijde van het opstellen
van de jaarrekening had het de status van pandemie bereikt. Op basis van de huidige
informatie wordt er geen significante impact voor de stichting verwacht.
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10. Bezoldiging bestuurders
Aan de bestuurders zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt en ook hebben zij
geen bezoldiging ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden.

Amsterdam, 27 augustus 2020

Het bestuur,

G. Batterink
Voorzitter bestuur Stichting Accenture Foundation

J.M. Blenken Blijdenstein
Lid bestuur Stichting Accenture Foundation
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Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is op de volgende pagina opgenomen.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de raad van toezicht van Stichting Accenture Foundation

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening
Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Accenture Foundation (hierna ‘de stichting’) te
Amsterdam (hierna ‘de jaarrekening') gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de betreffende jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
samenstelling van het vermogen van Stichting Accenture Foundation per 31 augustus 2019 en
van het resultaat over het boekjaar geëindigd op 31 augustus 2019 in overeenstemming met de
Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties zonder winststreven’.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 augustus 2019;
2. de staat van baten en lasten over het boekjaar geëindigd op 31 augustus 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en overige toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Accenture Foundation zoals vereist in de Verordening inzake
de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met
de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de controle van de jaarrekening of anderszins, overwogen of de andere
informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie.
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Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de
jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties
zonder winststreven’. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te
liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te
geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid,
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van de jaarrekening nemen.
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
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 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met
als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de
effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;
 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur
en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen
of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
in onze controleverklaring de aandacht te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet
langer kan handhaven;
 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing
van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Amstelveen, 27 augustus 2020
KPMG Accountants N.V.
R.A. Köhler RA

17

