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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 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.  
 

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;  
 Een maatschappelijke en duurzame impact maken op de samenleving. 

 
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 en vaardigheden aan mensen zodat zij kunnen deel 
nemen aan de economie. Het doel is om in 2020, 3.000.000 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 & cash 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 of inzet van vrijwilligersdagen; 

 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. 
 

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 van de Stichting Accenture 
Foundation.  
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4. Werving van Fondsen  
De Stichting Accenture Foundation ontvangt elk jaar van Accenture B.V. een bedrag dat is afgeleid 
van de bedrijfswinst. 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 in eigen beheer gehouden. 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. 

 
 

8. Bestuur 
 
Het Bestuur wordt gevormd door de volgende personen: 

- R.A. Knigge 
J. Blenken Blijdenstein  
 

De Raad van Toezicht wordt gevormd door de volgende personen: 
- M.J.J. van Beek  
- B.N. van Veenendaal 
- H.O. Hoogenberg 
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9. Activiteiten van de stichting 
 
De activiteiten bestaan volledig 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 2017 is in totaal EUR 249.135 aan donaties toegekend 
als ondersteuning van de genoemde doelen. 
 

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, 15 januari 2018 
 
Het bestuur, 
 
 
 
R.A. Knigge 
Voorzitter bestuur Stichting Accenture Foundation  
 
 
 
J. Blenken Blijdenstein 
Lid bestuur Stichting Accenture Foundation 
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 EUR  EUR  EUR  EUR 

Vaste activa
Aandelen Accenture PLC van IPO        3.959.047        3.723.662 
Aandelen Accenture PLC herinvesteerd 
dividend           404.273           314.376 
Financiële vaste activa 1        4.363.320        4.038.038 

Vlottende activa
Overlopende activa 2                    -                      71 
Overige vorderingen                    -                      71 

Liquide middelen 3           292.409           382.924 

Totaal activa        4.655.729        4.421.033 

Reserves
Beginsaldo overig vrij besteedbaar vermogen        4.404.698        3.554.780 
Mutatie overig vrij besteedbaar vermogen           245.366           849.918 

4        4.650.064        4.404.698 

Kortlopende schulden  
Overige schulden 5               5.665             16.335 

              5.665             16.335 

Totaal passiva        4.655.729        4.421.033 

Balans
Per 31 augustus 2017

(na bestemming resultaat)

 2017  2016 
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 EUR  EUR  EUR  EUR 

Ontvangen donaties 6           183.964           175.200 

Toegekende donaties 7         (249.135)          (120.124)

          (65.171)             55.076 

Ontvangen dividend             64.020             61.085 
Rentebaten                    30                  122 
Ongerealiseerde koersresultaten 1           523.651           719.169 
Omrekenverschillen in wisselkoers         (265.694)             20.357 
Rentebaten en baten uit beleggingen           322.007           800.733 

Bankkosten                (228)                 (446)
Accountantskosten             (7.736)              (5.445)
Algemene kosten             (3.506)                    -   
Kosten           (11.470)             (5.891)

Resultaat van baten en lasten           245.366           849.918 

Toevoeging aan vrij besteedbaar vermogen           245.366           849.918 

voor het boekjaar geëindigd op 31 augustus 2017

 2016/2017  2015/2016 

Staat van baten en lasten

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
7 

 
 

 EUR  EUR  EUR  EUR 

Resultaat van baten en lasten          245.366          849.918 

Aanpassingen voor:

- Ongerealiseerde koers –en omrekenresultaten        (257.957)        (739.526)

- Mutatie in werkkapitaal (10.599)          10.309           

Kasstroom uit bedrijfoperaties          (23.190)          120.701 

Ontvangen interest

Ontvangen dividend (64.020)          (61.085)          

Kasstromen uit operationele activiteiten           (87.210)            59.617 

Investeringen in:

- Financiële vaste activa

Kasstroom uit investeringsactiviteiten                   -                     -   

Aflossing langlopende schulden                   -                     -   

Opname langlopende schulden                   -                     -   

Betaald dividend                   -                     -   

Kasstroom uit financieringsactiviteiten                   -                     -   

Netto-kasstroom          (87.210)            59.617 

Koers- en omrekenverschillen op geldmiddelen            (3.305)                 915 

Mutatie geldmiddelen       (90.515)        60.532 

Kasstroomoverzicht 
voor het boekjaar geëindigd op 31 augustus 2016

 2016/2017  2015/2016 
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Toelichting op de jaarrekening voor het boekjaar geëindigd op 31 augustus 2017 
 

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.  
 
Stichting Accenture Foundation heeft een gebroken boekjaar, wat loopt van 1 september tot 31 
augustus. 
 
 
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 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. 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 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. 
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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. 
 
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
Beurskoers 
31/8/17

Waarde tegen 
beurskoers 
31/8/17 USD/EUR

Waarde tegen 
beurskoers 

31/8/17 EUR
Waarde aandelen ontvangen Global 36.126 25,39$                917.239$             130,76$               4.723.836$        0,838              3.959.047€         
Waarde herinvesteerde aandelen 3.689 89,64$                330.682$             130,76$               482.368$           0,838              404.273€            

39.815 1.247.921$          5.206.204$        4.363.320€         

Verloopoverzicht aandelenkapitaal
Per 31 augustus 2016

 
2017 2016

Balanswaarde aandelen uitgifte van Global per 1 september  $         4.154.490  $          3.405.598 
Bij: ongerealiseerde koersresultaat  $            569.346  $             748.892 
Balanswaarde aandelen uitgifte van Global per 31 augustus  $         4.723.836  $          4.154.490 

USD/EUR koers per ultimo boekjaar 0,838                  0,896                   

Balanswaarde aandelen ontvangen van Global per 1 september  €         3.723.662  €          3.034.211 
Omrekenverschil  €          (241.784)  €               18.221 
Bij: ongerealiseerde koersresultaat 477.169€           671.230€            Bij: 
Balanswaarde aandelen ontvangen van Global per 31 augustus 3.959.047€        3.723.662€         

Balanswaarde herinvesteerde aandelen per 1 september  $            350.749  $             229.119 
Bij: ongerealiseerde koersresultaat  $              55.461  $               53.485 
Bij: investeringen herinvesteerde aandelen  $              76.158  $               68.145 
Balanswaarde herinvesteerde aandelen per 31 augustus  $            482.368  $             350.749 

USD/EUR koers per ultimo boekjaar 0,838                  0,896                   

Balanswaarde herinvesteerde aandelen per 1 september  €            314.376  €             204.133 
Omrekenverschil  €            (20.413)  €                 1.226 
Bij: ongerealiseerde koersresultaat  €              46.482  €               47.938 
Bij: investeringen herinvesteerde aandelen  €              63.828  €               61.079 
Balanswaarde herinvesteerde aandelen per 31 augustus  €            404.273  €             314.376 

Financiele vaste activa
Balanswaarde per 1 september  €         4.038.038  €          3.238.343 
Omrekenverschil  €          (262.197)  €               19.447 
Bij: ongerealiseerde koersresultaat  €            523.651  €             719.169 
Bij: investeringen aandelen  €              63.828  €               61.079 
Balanswaarde per 31 augustus  €         4.363.320  €          4.038.038 
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2. Overige vorderingen 

2017 2016

Nog te ontvangen rente                    -                      71 
                   -                      71 

 
 

3. Liquide middelen 
2017 2016

ABN           143.129           230.561 
Triodos           102.386           102.417 
Morgan Stanley             46.894             49.946 

          292.409           382.924 

 
Over het saldo op de Triodos bank, wordt slechts een heel beperkte rente ontvangen, van minder 
dan 1% naar geen rente gedurende FY17. Op de overige rekeningen, wordt geen rente ontvangen. 
De liquide middelen zijn volledig vrij beschikbaar. 
 

4. Reserves 
Balans vrij besteedbaar vermogen per 1 september 2016        4.404.698 

          245.366 

Balans vermogen per 31 augustus 2017        4.650.064 

Toevoeging resultaat

 
 Resultaat voorstel 
 
 Het resultaat 2016/2017 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. 
 

5. Overige schulden 
2017 2016

Stichting 1%club                    -               10.890 
Nog te betalen accountantskosten               5.665               5.445 

              5.665             16.335 

 
6. Ontvangen donaties 

2017 2016

Accenture B.V. donatie           183.964           175.200 
          183.964           175.200 
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7. Toegekende donaties 
Donaties aan partner s/ NGO's
Stichting VSO Nederland te Utrecht 5.750                   
Stichting Havenstraat 2.500                   
Green Business Club - Voedselbank event 1.210                   
Stichting Social Enterprise Lab Utrecht 7.600                   
1%Club 43.560                
Stichting Impactmakers 30.000                
Stichting Amsterdam aan het Werk 2.400                   
Green Business Club 6.050                   
Stichting The Colour Kitchen 15.000                
Stichting Voor Vluchteling-Studenten UAF 18.000                
Learning Journey FY17 10.000                
Refugee Talent Hub 20.000                
Stichting VSO Nederland te Utrecht 6.900                   
MVO Nederland 3.025                   
JINC 12.000                
Stichting MVO Nederland 571                      
Stichting Amsterdam aan het Werk 3.450                   
Stichting the Dreamery Foundation 7.500                   
JINC 15.000                

Donaties komende van medewerker initiatieven
Stichting Because We Carry 445                      
Stichting Join for Joy 441                      
Stichting Yoga and Giving 2.960                   
Sandra Walthes (Board is akkoord hiermee) 773                      
Stichting War Child 1.195                   
Stichting Amsterdam City Swim 8.000                   
Stichting KNRM 330                      
Nationaal Fonds Kinderhulp 810                      
Stichting Dutch Dental Care Foundation 250                      
Stichting Movement on the Ground 3.190                   
PV UNILEVER RESEARCH ROPARUN 1.000                   
Samenwerkende Hulporganisaties 65                        
stichting Alpe d'HuZes 475                      
Dance4Life 345                      
Mother’s Change in the World Limited 490                      
Stichting Vluchteling 1.075                   
Stichting Ronald McDonald Kinderfonds 110                      
S. Bonnema te Fochteloo. 60                        
Plan Nederland 6.605                   
Rose B. Perez 1.000                   
Mother’s Change in the World Limited 1.000                   
Stichting Roda jc Kerkrade Midden in de Maatschappij 1.000                   
Max Foundation 1.000                   
New Dutch Connections 5.000                   
Animal Defenders SXM 250                      
R.C.E.M. Kolfschoten 250                      
Plan Nederland 500                      

Totaal toegekende donaties FY17 249.135           

 
8. Gebeurtenissen na balansdatum 

 
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.  
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9. 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, 15 januari 2018 
 
Het bestuur, 
 
 
R.A. Knigge 
Voorzitter bestuur Stichting Accenture Foundation  
 
 
 
J. 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: het Bestuur van Stichting Accenture Foundation 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening  

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening over het boekjaar geëindigd op 31 augustus 2017 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 2017 en van het resultaat over het boekjaar geëindigd op 31 augustus 2017 
in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties zonder 
winststreven’. 
De jaarrekening bestaat uit: 

1 de balans per 31 augustus 2017; 

2 de staat van baten en lasten over het boekjaar geëindigd op 31 augustus 2017; 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, die bestaat uit: 

— Het bestuursverslag 

— Overige gegevens 

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. 
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Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten 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. 

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 bedrijfsactiviteiten 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 bedrijfsactiviteiten 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. 
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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 
controle-informatie 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; 

— 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, 15 januari 2018 
KPMG Accountants N.V. 
 
 
 
J.C. Schächter RA 
 
 


