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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 BV. 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.  

 

 

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 een 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 BV zich voor inzetten; 

 

De doelstellingen van de Stichting Accenture Foundation zoals hierboven beschreven zijn 

onderdeel van het grotere Stichting Accenture Foundation  ‘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 Stichting Accenture Foundation 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, 700.000 mensen duurzaam aan een baan te helpen of 

een bedrijf te helpen starten.  

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; 

 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 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 Stichting Accenture Foundation waarbij het bestuur van de Stichting Accenture 

Foundation zelfstandig en onafhankelijk bepaalt welke projecten worden ondersteund. 

 

  



 
3 

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 Stichting Accenture Foundation een 

bedrag dat is afgeleid van de bedrijfswinst van Stichting Accenture Foundation 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. 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 

 

 Vergaderstructuur  

Het bestuur komt elk kwartaal bij elkaar waarbij verslag wordt gelegd in notulen. 
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8. Bestuur 

 

Het Bestuur wordt gevormd door de volgende personen: 

- R.A. Knigge  

D.M. Hulsenbek is per 2 december 2014 uit dienst getreden als bestuurder. 

J. Blenken Blijdenstein is per 2 december 2014 in dienst getreden als bestuurder. 

 

De Raad van Toezicht wordt gevormd door de volgende personen: 

- M.J.J. van Beek  

- B.N. van Veenendaal 

- H.O. Hoogenberg 

A.H. Montijn-Groenewoud is per 4 augustus 2014 uit dienst getreden als commissaris. 

 

9. Verslag van de activiteiten 

 

De activiteiten bestaan volledig uit het ondersteunen van goede doelen die bijdragen aan het 

thema ‘Skills to Succeed’ of doelen die worden aangedragen door medewerker initiatieven. 

 

10. Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

 

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. 

 

11. Gebeurtenissen na balansdatum 

  

 Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum. 

 

 

Amsterdam, 18 december 2014 

 

Namens het bestuur, 

 

 

R.A. Knigge 

Voorzitter Stichting Accenture Foundation  
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Stichting Accenture Foundation heeft een gebroken boekjaar, wat loopt van 1 september tot 31 

augustus. 
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Toelichting op de jaarrekening voor de jaar eindigend op 31 augustus 2014 
 

Algemeen 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

 

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de voorschriften van de Richtlijn Verslaggeving voor 

Organisaties-zonder-winststreven (RJ640).  

 

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.  

 

Kasstroomoverzicht 

 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode, om beter inzicht te geven in de 

financiële stromen van de stichting. 

 

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 en gaan dus niet direct ten laste van de reserves. 

 

De stichting heeft geen gevoerde 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, waarvan een deel van de ontvangen dividenden uit 

deze aandelen, wordt geherinvesteerd in nieuwe Accenture plc aandelen. 

 

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. 

 

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. 

 

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 

# Stock

 Hist. koers 

USD 

Verkoopkoers 

ACN

Kostprijs verkochte 

aandelen

Verkoopprijs 

verkochte 

aandelen

Gerealiseerde 

koersresultaat

Aandelenkapitaal uitgifte Global 86.121       25,39$          

Verkoop Sep-05 (31.000)      25,65$             787.090$             795.136$         8.046$             

Verkoop Sep-05 (360)           25,61$             9.140$                 9.220$             79$                  

Verkoop Feb-06 (1.815)        31,70$             46.083$               57.536$           11.453$           

Verkoop Feb-06 (9.000)        31,63$             228.510$             284.682$         56.172$           

Verkoop Feb-06 (20)             31,75$             508$                    635$                127$                

Verkoop Jul-08 (3.300)        40,00$             83.787$               132.009$         48.222$           

Verkoop Mei-09 (4.500)        29,56$             114.255$             133.027$         18.772$           

36.126       

# Stock

 Hist. koers 

USD 

Waarde tegen 

Historische 

kostprijs Huidig beurskoers

Waarde tegen 

huidige 

beurskoers USD/EUR

Waarde tegen 

huidige beurskoers 

EUR

Waarde aandelen ontvangen Global 36.126 25,39$          917.239$         81,06$                 2.928.374$       0,761               2.229.273€          

Waarde herinvesteerde aandelen 1.744 71,28$          124.277$         81,06$                 141.330$         0,761               107.590€             
37.870 1.041.516$      3.069.704$       2.336.864€          

Verloopoverzicht aandelenkapitaal

Per 31 augustus 2014

 
2014 2013

Balanswaarde aandelen uitgifte van Global per 1 september  $      2.610.103  $         2.225.362 

Bij: ongerealiseerde koersresultaat  $         318.270  $            384.742 

Balanswaarde aandelen uitgifte van Global per 31 augustus  $      2.928.373  $         2.610.104 

USD/EUR koers per ultimo boekjaar 0,761               0,756                  

Balanswaarde aandelen ontvangen van Global per 1 september  €      1.972.723  €         1.768.940 

Omrekenverschil  €           14.261  €             (87.007)

Bij: ongerealiseerde koersresultaat 242.288€         290.789€            

Balanswaarde aandelen ontvangen van Global per 31 augustus 2.229.272€      1.972.722€         

2014 2013

Balanswaarde herinvesteerde aandelen per 1 september  $           74.478  $              22.841 

Bij: ongerealiseerde koersresultaat  $           11.296  $                4.103 

Bij: investeringen herinvesteerde aandelen  $           55.556  $              47.534 

Balanswaarde herinvesteerde aandelen per 31 augustus  $         141.330  $              74.478 

USD/EUR koers per ultimo boekjaar 0,761               0,756                  

Balanswaarde herinvesteerde aandelen per 1 september  €           56.290  €              18.156 

Omrekenverschil  €                407  €                  (893)

Bij: ongerealiseerde koersresultaat  €             8.599  €                3.101 

Bij: investeringen herinvesteerde aandelen  €           42.293  €              35.927 

Balanswaarde herinvesteerde aandelen per 31 augustus  €         107.589  €              56.291 

Financiele vaste activa

Balanswaarde per 1 september  €      2.029.013  €         1.787.096 

Omrekenverschil  €           14.669  €             (87.900)

Bij: ongerealiseerde koersresultaat  €         250.888  €            293.890 

Bij: investeringen aandelen  €           42.293  €              35.927 

Balanswaarde per 31 augustus  €      2.336.863  €         2.029.013 
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2. Overige vorderingen 

 
2014 2013

Nog te ontvangen rente                137                588 

               137                   588 

 
3. Liquide middelen 

 
2014 2013

ABN          493.597          539.085 

Triodos          102.279          101.004 

Smith Barney            42.411            42.102 

         638.287             682.191 

 
Over het saldo op de Triodos bank, wordt slechts een heel beperkte rente ontvangen, van minder 

dan 1%. Op de overige rekeningen, wordt geen rente ontvangen. De liquide middelen zijn volledig 

vrij beschikbaar 
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4. Reserves 

 
Balans overig vrij besteedbaar vermogen per 1 September 2013        2.691.292 

         268.443 

Balans overig vrij besteedbaar vermogen per 31 augustus 2014        2.959.735 

Toevoeging resultaat

 
Op dit moment wordt er geen specifiek reservebeleid gevoerd. Er zijn geen beperkingen opgelegd 

over de reserves, zowel wettelijk niet alsmede door het bestuur. 

 

 

5. Overige schulden 

 

 

2014 2013

Stichting Alpe d'HuZes                 4.000                      -   

Stichting Lessons for Life                 5.000                      -   

Nog te betalen accountantskosten                 6.050                 5.000 

           15.050              5.000 

 
 

6. Rekening-courant Stichting Accenture Foundation 

 

 

2014 2013

Dubbele betaling               15.500               15.500 

           15.500            15.500 

 
7. Ontvangen donaties 

 
2014 2013

Accenture B.V. donatie             192.000             189.416 

Vriendenloterij                 5.000                      -   

Opbrengsten sale chairs                 2.686                      -   

            199.686             189.416 
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8. Toegekende donaties 

Per 31 augustus 2014 Charitas Charitas Payment

Donaties aan partner s/ NGO's

Stichting Amsterdam aan het Werk 3.150                 9-okt-13

Stichting Social Enterprise Lab Utrecht 18.924               9-okt-13

Stichting Jeugdsportfonds Nederland 13.500               9-okt-13

Stichting Humana People to People 10.000               14-nov-13

Stichting 1%Club 12.000               14-nov-13

Stichting 1%Club 28.000               14-nov-13

Stichting Leerorkest 5.000                 14-nov-13

Green Business Club 1.210                 14-nov-13

Stichting Amsterdam aan het Werk 2.100                 12-dec-13

Accenture -Learning Journey 10.000               17-dec-13

Stichting Viafrica 12.500               22-jan-14

Stichting JINC 11.450               22-jan-14

Stichting JINC 1.250                 3-mrt-14

Stichting 1%Club 1.250                 3-mrt-14

Stichting Qredits 1.250                 3-mrt-14

Stichting UAF 1.250                 3-mrt-14

Jeroen van der Wouw 250                    30-apr-14

Stichting Amsterdam aan het Werk 6.000                 30-apr-14

Stichting Reactif 5.000                 15-mei-14

Stichting Netra 1.000                 15-mei-14

Stichting 1%Club 1.000                 15-mei-14

Plan Nederland 1.000                 15-mei-14

MinE 1.000                 15-mei-14

Leger des Heils Fondsenwerving 1.000                 15-mei-14

Stichting Muziek voor Kinderen 1.000                 15-mei-14

Rainbow Collection 129                    15-mei-14

UAF, Utrecht 18.000               28-aug-14

Stichting 1Procentclub 14.720               28-aug-14

Donaties komende van medewerker initiatieven

Amsterdam City Swim 6.409                 6-sep-13

Amsterdam City Swim 3.591                 13-sep-13

Stichting Zanzibits 1.000                 30-sep-13

NGAN HANG DAU TU VA PHAT TRIEN (Bank of Invest and development of Vietnam) Adres: 01 Tran Phu St,Kontum City, Kontum province.
1.000                 9-okt-13

Stichting Present 500                    12-dec-13

Stichting 1%Club 4.999                 12-dec-13

Running Team Oirschot 290                    17-dec-13

VSO 1.000                 22-jan-14

Stichting One Moment 611                    12-mrt-14

Stichting de Regenboogboom 1.350                 30-apr-14

RopaRun Team 51 Unilever Vitality Runners 101                    19-jun-14

SAVE (Social Awareness and Voluntary Education) Adress of organization: 5, Iswariya Nagar
Near Govt. Hospital
Dharapuram Road
K.N.P. Colony (po)
Tirupur – 641 608
6.250                 19-jun-14

Stichting Alpe d'HuZes 4.000            9-okt-14 *

Stichting Lessons for Life 5.000            16-okt-14 *

Stichting Vrienden met Vrienden 94                      29-aug-14

Stichting 1Procentclub 10.000               28-aug-14

Race Against Cancer 580                    29-aug-14

Stichting Alpe d'HuZes 933                    29-aug-14

Totaal FY14 221.641             9.000            230.641

OVERZICHT GESTEUNDE/ TE STEUNEN DOELEN STICHTING ACCENTURE FOUNDATION

Donaties Toezeggingen

* Stichting Accenture Foundation heeft een gebroken boekjaar, wat loopt van 1 september tot 31 

augustus. 
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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, 18 december 2014 

 

Namens het bestuur, 

 

 

 

R.A. Knigge 

Voorzitter Stichting Accenture Foundation  
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Overige gegevens 

 

 Resultaat voorstel 

 

 Het resultaat 2012/2013 is toegevoegd aan de reserves. 

  

 Voorgestelde resultaatbestemming 

  

 Er wordt voorgesteld de resultaat toe te voegen aan de huidige reserves. Het resultaat is als 

zodanig in deze jaarrekening verwerkt. 

 

 Gebeurtenissen na balansdatum 

  

 Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum. 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  

Aan: het Bestuur van Stichting Accenture Foundation 

 

Verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening over het boekjaar geëindigd op 31 augustus 

2014 van Stichting Accenture Foundation te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat 

uit de balans per 31 augustus 2014 en de winst-en-verliesrekening over het boekjaar geëindigd op 

31 augustus 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde 

grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.  

 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 

vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het 

verslag van het bestuur, beide in overeenstemming met RJ 640 ‘Organisaties zonder winststreven’. 

Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk 

acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 

belang als gevolg van fraude of fouten. 

 

Verantwoordelijkheid van de accountant  

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 

controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder 

de Nederlandse controlestandaarden. 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 de jaarrekening 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 jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn 

afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het 

inschatten van de risico’s dat de jaarrekening 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 opmaken van de jaarrekening en voor het 

getrouwe beeld daarvan, gericht op het inrichten 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 stichting. Een 

controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 

financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte 

schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.  

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om 

een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 
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Oordeel  

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het 

vermogen van Stichting Accenture Foundation per 31 augustus 2014 en van het resultaat over het 

boekjaar geëindigd op 31 augustus 2014 in overeenstemming met RJ 640 ‘Organisaties zonder 

winststreven’. 

 

Amstelveen 18 december 2014  

KPMG Accountants N.V. 

 

 

L.M.A.  van Opzeeland RA 

 

 


