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Algemeen
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 Accenture Foundation is opgericht in 1997. De stichting is klein
en slagvaardig. 100% van de inkomsten komt ten goede aan de maatschappij.
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 een in het buitenland geregistreerde charitatieve
organisaties die ‘Skills to Succeed’ in hun doelstellingen hebben opgenomen;
De doelstellingen van de Stichting Accenture Foundation zoals hierboven beschreven zijn
onderdeel van het grotere Accenture B.V. MVO / ‘Corporate Citizenship’ beleid en omvatten tevens:
- Stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid onder medewerkers van Accenture;
- Kennisdeling met het Nederlandse Bedrijfsleven over Maatschappelijk Verantwoord &
Betrokken Ondernemen.
In het actuele beleid van Accenture B.V. staat het volgende centraal:
- Het thema Skills to Succeed In mei 2009 heeft Accenture Wereldwijd besloten om alle
Corporate Citizenship activiteiten te richten op het thema Skills to Succeed. Dit houdt in
dat alle projecten zich richten op het bijbrengen van kennis aan mensen zodat zij kunnen
deel nemen aan de economie. Het doel is om in 2015, 250.000 mensen duurzaam aan een
baan te helpen of een bedrijf te starten.
De bijdrage aan de maatschappij geeft Accenture vorm op 3 manieren:
- ProBono advisering & fondsen: charitatieve organisaties ondersteunen door middel van
het. inzetten van kennis gecombineerd met financiële ondersteuning;
- YourProject: het ondersteunen van projecten die medewerkers van Accenture aandragen
door middel van verdubbeling van gelden;
- Netwerken & lidmaatschappen: participeren in netwerken om zodoende kennisdeling &
vrijwilligerswerk mogelijk te maken.
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 bepaald welke projecten worden ondersteund.
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.
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Werving van Fondsen
De Stichting Accenture foundation ontvangt elk jaar van Accenture B.V. een bedrag wat 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, de eventuele koerswinst van de aandelen die in bezit zijn, worden
gebruikt ten behoeve van de geformuleerde doelstellingen.
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.
Besteding van Fondsen
De fondsen, dividend, 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 gegeven, 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
Rechtsvorm e.a.
-

De Stichting Accenture Foundation is geregistreerd als een Stichting bij de belastingdienst
onder Fiscaal nummer 8062.18.010

-

De Stichting Accenture Foundation staat ingeschreven bij Kamer van koophandel onder
nummer 41160437
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Toelichting op de jaarrekening voor de jaar eindigend op 31 augustus 2013
Algemeen
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
De jaarrekening 2013 is opgesteld overeenkomstig de voorschriften van de Richtlijn Verslaggeving
Fondsenwervende Instellingen (RJ650).
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. Indien noodzakelijk zijn de vergelijkende cijfers 2012
aangepast om vergelijking met de cijfers 2013 mogelijk te maken.
Verandering waarderingsgrondslag
In de jaarrekening van 2012 waren de financiële vaste activa gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.
In de jaarrekening van 2013, is besloten om de financiële vaste activa te waarderen tegen reële
waarde, aangezien dit een beter beeld geeft van de werkelijkheid. De vergelijkende cijfers zijn voor
deze verandering aangepast.
Financiële vaste activa
De aandelen worden gewaardeerd tegen de beurskoers per einde balansdatum. Alle gerealiseerde
en niet-gerealiseerde waardeveranderingen worden in de staat van baten en lasten verantwoord
onder resultaat beleggingen.
Grondslagen voor de omrekening van vreemde valuta
Vreemde valuta balansposten worden gewaardeerd tegen de eindkoers per ultimo balansdatum.
Transacties in vreemde valuta worden gewaardeerd tegen de koers per transactiedatum. Het
resultaat van de omrekeningverschillen worden verantwoord in de staat van baten en lasten.
Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Voor zover noodzakelijk onder aftrek
van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.
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.
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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.
Baten
Onder baten worden verstaan de van derden ontvangen en voor het verslagjaar toegezegde giften
en opbrengsten uit activiteiten bestemd voor goede doelen.
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.
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1. Financiële vaste activa

2. Liquide middelen

3. Reserves

* de verandering in waarderingsgrondslag, wordt veroorzaakt door de financiële vaste activa, die
per heden wordt gewaardeerd tegen reële waarde. In het verleden was besloten om deze te
waarderen tegen verkrijgingsprijs. Voor deze verandering is gekozen, omdat het een realistischere
beeld schept van de werkelijkheid.
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4. Overige schulden

5. Rekening-courant Accenture B.V.

6. Ontvangen donaties

7. Toegekende donaties

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, 13 december 2013
Namens het bestuur,

R.A. Knigge
Voorzitter Stichting Accenture Foundation
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Overige gegevens
Resultaat voorstel
Het resultaat 2011/2012 is toegevoegd aan de reserves.
Voorgestelde resultaatbestemming
Er wordt voorgesteld de resultaat toe te voegen aan de huidige reserves. De resultaat is als
zodanig in deze jaarrekening verwerkt.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.
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