Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Avast Foundation

Nummer Kamer van
Koophandel

8 1 4 8 1 3 0 6

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Databankweg 26, 3821 AL, Amersfoort

Telefoonnummer
E-mailadres

foundation@avast.com

Website (*)

https://foundation.avast.com

RSIN (**)

8 6 2 1 1 0 5 9 2

Actief in sector (*)

Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid
Onderwijs en wetenschap
Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

0

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

S.R. Ryan

Secretaris

L.A.J. Smink

Penningmeester

A. Baak

Algemeen bestuurslid

J. De Ruig - Baloo

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

The Foundation's object is to empower individuals in the digital world, helping to shape
their rights and responsibilities to make it a safer and better place where people can
reach their full potential. The Foundation's main programs will focus on raising
awareness and providing education in order to deliver a social impact in the areas
further described below. The Foundation seeks to achieve this object by:
{i) making the online world safer for individuals, businesses and communities;
{ii) creating an ethical digital world, where the process of democracy is more
inclusive, more transparent, and more trustworthy to all citizens;
{iii) helping to raise the next generation of empowered, confident digital citizens who
seek to drive positive change in the world; and
{iv) collaborating with NGOs, business and government partners,
and furthermore to perform all those activities which are connected with or conducted
to the above, all this in the broadest sense and to the extent that it contributes towards
the object as described above.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Some of the activities the Foundation may undertake through its long-term programs
and partnerships include:
● Equipping children, parents, and educators with the knowledge and tools they need
to confidently manage common risks online
● Conducting research into online risks and behaviors
● Working with partners to identifying the areas of most pressing need within the broad
digital citizenship agenda
● Expanding access to digital literacy and awareness programmes
● Creating bespoke end-to-end programmes and products for educators and
communities
● Support non-profit organisations in implementing and bolstering critical cybersecurity
practices
● Create opportunities for Avast employees to work directly with non-profit
organisations or charities and provide their unique expertise

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

The Foundation's capital is made up of donations, legacies, testamentary dispositions,
subsidies.
The Avast Foundation is a not-for-profit organisation. Its income comes mainly from
donations by the Avast Group. Avast's social impact commitment follows the 1%
Pledge model, whereby it (a.o.) commits 1% of profit (EBITDA) to social impact
annually. Actual funding for each financial year will be predicated on the 1% of profit
model, although it is anticipated to be approximately $5M on an annual basis going
forward.

03 van 06

1

Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

See above. The Avast Foundation will donate the full amount of its income, less
operating expenses and other administrative costs, to fund the cost of selected
programmes and projects each year.

foundation.avast.com

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Members of the Executive Board, Supervisory Committee and Advisory Board are not
entitled to any remuneration in relation to their function for the Foundation; however,
they may be reimbursed for reasonable out-of-pocket expenses.
The Foundation does not employ its own staff. The Avast Foundation may request
Avast group companies or external third parties to assist with the set up and
management of certain projects. Any applicable costs will be part of the operational
expenses of the Avast Foundation.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

First bookyear of the Foundation ended 31-12 2021. A report regarding actvities of the
first bookyear was prepared and can be found on the website foundation.avast.com

Url van het activiteiten
foundation.avast.com
verslag. Vul de link in waar het https://4650993.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/4650993/AF%20Annual%20
activiteitenverslag te vinden is. Report-1.pdf

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
0

€

0

€

0

€
€

6.298

1.371.749

€

+

0

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

1.378.047

+
€

-77.771

0

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

1.455.818

Totaal

€

1.378.047

0

+
€

€

+

0

€

1.378.047

-77.771

€

€

€

Totaal

+

+
€

0

€

0

€

0

+

+

The first bookyear of the Foundation ends 31.12.2021. Profit and loss account have been made up for the calendar year 2021. See for more detail Avast
Foundation Annual Report 2021.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

2.672.484

Giften

€

2.672.484

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

0

+

+
0

€

0

€

0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

2.672.484

+

0

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

61.777

€

Personeelskosten

€

451.447

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

6.475

Overige lasten

€

34.820

Som van de lasten

€

2.750.255

€

0

Saldo van baten en lasten

€

-77.771

€

0

€

2.195.736

€

€

+

€

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

The first bookyear of the Foundation ended 31.12.2021. See for more detail Avast
Foundation Annual Report 2021.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

foundation.avast.com
https://4650993.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/4650993/AF%20Annual%20
Report-1.pdf

Open

