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AE Finance
Hoekeindsehof 1
2665 JZ Bleiswijk

T   079 - 22 22 333
E   info@ae-f.nl 
www.ae-f.nl 

inicht in jouw bedrijf!

IBAN: NL29INGB0006844885 BTW: NL-8561.92.417.B.01 KvK: 65626311

               Airwars Stichting

               T.a.v. D. Chupyrna

               St-jacobsstraat 12

               3511 BS  UTRECHT

Referentie: DB-2020                Zoetermeer, 11 juni 2021

Betreft:      jaarrekening 2020/2019

Geachte heer Chupryna,

1.1  Opdrachtbevestiging

Opdracht

Werkzaamheden

Bevestiging

Hoogachtend,

AE Finance

A.P. Eenink

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020/2019 van Airwars Stichting te Utrecht

samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte

gegevens.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in

hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.

Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste

grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd. 

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in 

Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020/2019 van uw

stichting.

De balans per 31 december 2019, de staat van baten en lasten over 2020/2019 en de toelichting, welke

tezamen de jaarrekening 2020/2019 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.
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Airwars Stichting te Utrecht

1.2  Algemeen

Oprichting

Bestuur

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 33.375 100,0% - 0,0%

Bruto exploitatieresultaat 33.375 100,0% - 0,0%

Lonen en salarissen 21.189 63,5% - 0,0%

Sociale lasten 4.527 13,6% - 0,0%

Kantoorkosten 135 0,4% - 0,0%

Algemene kosten 1.297 3,9% - 0,0%

Beheerslasten 27.148 81,4% - 0,0%

Exploitatieresultaat 6.227 18,6% - 0,0%

Rentelasten en soortgelijke kosten -59 -0,2% - 0,0%

Som der financiële baten en lasten -59 -0,2% - 0,0%

Resultaat 6.168 18,4% - 0,0%

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de staat van baten en lasten.

Blijkens de akte d.d. 25 september 2019 werd de stichting Airwars Stichting per genoemde datum

opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 75925222.

De directie wordt gevoerd door:

- C.J. Woods - Secretaris

- J.L. Dorsey - Bronzwaer - Voorzitter

- D. Chupryna - Penningmeester

2020/2019 2018
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Airwars Stichting te Utrecht

1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Baten 33.375

33.375

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Lonen en salarissen 21.189

Sociale lasten 4.527

Kantoorkosten 135

Algemene kosten 1.297

Rentelasten en soortgelijke kosten 59

27.207

Stijging resultaat 6.168

Het resultaat 2020/2019 is ten opzichte van 2018 gestegen met € 6.168. De ontwikkeling van het resultaat

2020/2019 ten opzichte van 2018 kan als volgt worden weergegeven:
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Airwars Stichting te Utrecht

1.4  Begrotingsoverzicht

2020/2019
Begroting

 2020/2019
2018

Begroting

€ € € €

Baten 33.375 - - -

Bruto exploitatieresultaat 33.375 - - -

Lonen en salarissen 21.189 - - -

Sociale lasten 4.527 - - -

Kantoorkosten 135 - - -

Algemene kosten 1.297 - - -

Beheerslasten 27.148 - - -

Exploitatieresultaat 6.227 - - -

Rentelasten en soortgelijke kosten -59 - - -

Som der financiële baten en lasten -59 - - -

Resultaat 6.168 - - -

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de staat van baten en lasten.
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Airwars Stichting te Utrecht

1.5  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Liquide middelen 9.769 -

Liquiditeitssaldo 9.769 -

Af: kortlopende schulden 3.601 -

Werkkapitaal 6.168 -

Vastgelegd op lange termijn:

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen 6.168 -

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 6.168 -

6.168 -

Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de gegevens uit de balans.

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2019 ten opzichte van 31 december 2018

gestegen met € 6.168.

31 december 201831 december 2019

 - 7 -



2.  BESTUURSVERSLAG
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Airwars Stichting te Utrecht

2.1  Bestuursverslag

Algemeen

Fundraising

Board

The day-to-day management of Airwars Stichting consists of a Chair, a Treasurer, and a Secretary, and has

a subsidiary relationship to the Airwars UK board by the Airwars UK board. Each member of the board has

their own portfolio of activities and responsibilities. The board of Airwars Stichting consists of:

Chair: Jessica Lynn Dorsey 

Secretary: Christopher John Woods

Treasurer: Dmytro Chupryna

The Advisory board of Airwars serves also as the advisory board for Airwars Stichting. Detailed information

about Airwars UK management and the advisory board can be found here

https://airwars.org/about/boards/.

De stichting is gevestigd in Utrecht onder de naam Airwars Stichting. Daar het bestuur van de de stichting

Engels is, is ervoor gekozen het volgende in het Engels weer te geven. 

Airwars Stichting was established in September 2019 as the European foundation of Airwars,

https://airwars.org/. 

Airwars is a London-based international Non-Governmental Organization, or NGO, (Airwars UK) with a team

of professional researchers and advocacy officers. Since 2014, we have been tracking, monitoring and

archiving local reports of civilian harm from explosive weapons use in Syria, Iraq and Libya; as well as from

US counter-terrorism actions in Pakistan, Yemen and Somalia. We advocate for greater transparency and

accountability from governments and militaries on civilian harm, urging them to collect civilian casualty data

and make this data publicly available. We work to mitigate civilian harm in the future, but we also make

sure civilians lost in past conflicts are more than just numbers.

Airwars Stichting is a subsidiary organisation to Airwars (UK) with Airwars’ broader ethical and

organisational rules reflected in the governing documents. The board of Airwars Stichting is appointed by

the management board of Airwars UK. The service agreement between Airwars UK and Airwars Stichting

outlines the shared services of both organisations. This policy plan is intended for the years 2020 and 2021.  

Airwars is registered in England and Wales as a not-for-profit company limited by guarantee, company no.

10314448. Airwars’ official registered address is c/o Thompson Jenner LLP, 1 Colleton Crescent, Exeter,

Devon EX2 4DG.

Airwars Stichting is funded by philanthropic organisations and by public donations, along with significant pro 

bono contributions from our volunteers. The current work of Airwars Stichting on European Advocacy is

presently funded by Stichting Democratie en Media and Airwars UK.

Airwars UK key financial supporters include the Joseph Rowntree Charitable Trust, the Open Society

Foundations, the Reva and David Logan Foundation, and the J. Leon Foundation. Our Ethical Funding

Policy can be found here: https://airwars.org/about/our-funding/

Both Airwars UK and Airwars Stichting have the ability to transfer money to one another for specific and

approved use (e.g., projects, general operations or specified expenses).

The Airwars Stichting is able to receive grants secured by Airwars UK, as well as being able to apply in its

own right for grants from European donors and foundations, and so receive monies for project

implementation. This process shall be overseen by Airwars UK management. 
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Airwars Stichting te Utrecht

2.1  Bestuursverslag

€ €

44.500

44.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Finances

Resultaat

Our 2020 annual budget is €26,000, which covers the salary of our Netherlands-based Conflict Researcher

and Advocacy Officer (9 months), and associated administrative costs. Our 2021 annual budget is expected

to be €40,000, which covers the salary of the Netherlands-based Conflict Researcher and Advocacy Officer,

and administrative costs. 

The financial accounts are managed by the Treasurer. There are two persons who manage the only bank

account of the Foundation, with all payments going through the Treasurer. The Airwars Stichting employs a

two-signature system for all financial transactions - with our accounts properly filed with the relevant Dutch

authorities in a timely manner, as required by law. An accountant will subsequently prepare and approve

the annual financial report.

Pursuant to the foundation's articles of association and its actual activities, no one has decisive control

within the foundation. Thus, no one can dispose of the foundation's assets as if it were equity. The

Stichting board is charged with the management of the foundation and the management of its assets.

Aandeel in het resultaat van deelnemingen

Resultaat uit gewone exploitatie

Buitengewoon resultaat

Resultaat aandeel derden

Exploitatieresultaat

Som der financiële baten en lasten

Som der bijzondere baten en lasten

Belastingen

Saldo

Overige opbrengsten

Bruto exploitatieresultaat

Beheerslasten

Baten

Activiteitenlasten

Begroting voor het boekjaar 2021
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Airwars Stichting te Utrecht

2.1  Bestuursverslag

Assets

Investments

Utrecht, 11 juni 2021

Het bestuur:

C.J. Woods J.L. Dorsey - Bronzwaer

D. Chupryna

Currently, Airwars Stichting doesn’t have any investments.

Pursuant to the foundation's articles of association and its actual activities, no one has decisive control

within the foundation. Thus, no one can dispose of the foundation's assets as if it were equity. The board is

charged with the management of the foundation and the management of its assets.
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Airwars Stichting te Utrecht

3.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € €

Vlottende activa

Liquide middelen 9.769

Totaal activazijde 9.769

31 december 2019

 - 13 -



Airwars Stichting te Utrecht

3.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € €

Vrij besteedbaar vermogen
Stichtingskapitaal 6.168

6.168         

Kortlopende schulden

Overlopende passiva 3.601

3.601

Totaal passivazijde 9.769

31 december 2019
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Airwars Stichting te Utrecht

3.2  Staat van baten en lasten over 2020/2019

2020/2019

€

Giften en baten uit fondsenwerving 33.375

Baten 33.375

Bruto exploitatieresultaat 33.375

Lonen en salarissen 21.189

Sociale lasten 4.527

Kantoorkosten 135

Algemene kosten 1.297

Beheerslasten 27.148

Exploitatieresultaat 6.227

Rentelasten en soortgelijke kosten -59

Som der financiële baten en lasten -59

Resultaat 6.168

Resultaat 6.168

Bestemming resultaat:

Stichtingskapitaal 6.168

6.168
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Airwars Stichting te Utrecht

3.3  Kasstroomoverzicht over 2020/2019

De methode voor het opstellen van het kasstroomoverzicht is niet ingesteld.

€ €

Rentelasten en soortgelijke kosten -59

-59

Kasstroom uit operationele activiteiten -59

Mutatie geldmiddelen -59

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 25 september 9.828

Mutatie geldmiddelen -59

Stand per 31 december 9.769

2020/2019

 - 16 -



Airwars Stichting te Utrecht

3.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Schattingen

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

Vreemde valuta

Functionele valuta

Transacties, vorderingen en schulden

De activiteiten van Airwars Stichting, statutair gevestigd te Utrecht, bestaan voornamelijk uit:

- Het bevorderen van de gezondheid en/of het redden van levens van

burgers in conflictgebieden, alsmede het bevorderen van mensenrechten,

conflictbemiddeling en/of verzoening. 

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de St-jacobsstraat 12 te Utrecht.

Airwars Stichting, statutair gevestigd te Utrecht is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

dossiernummer 75925222.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van

Airwars Stichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de

jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste

inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende

veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder

winststreven'.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de

verkrijgingsprijs. 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten

opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen

in de desbetreffende paragrafen. 

De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische

omgeving waarin de onderneming haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta).

De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta. 

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers

op transactiedatum. 

Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers

per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of

ten laste van de winst- en verliesrekening. 

Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden

omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum.

Niet-monetaire activa die volgens de actuele waarde worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden

omgerekend tegen de wisselkoers op het moment waarop de actuele waarde werd bepaald.
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Airwars Stichting te Utrecht

3.4  Toelichting op de jaarrekening

Bijzondere posten

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het

resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid

apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post. 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde

organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel

waarvoor de stichting is opgericht.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen

bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de

nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar

waarin zij zijn gerealiseerd.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende

activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als

afdekkingsinstrument.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na

aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde

van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de

koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De

kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde

projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van

over de omzet geheven belastingen.
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Airwars Stichting te Utrecht

3.4  Toelichting op de jaarrekening

Kosten 

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Bijzondere posten

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in

de winst- en verliesrekening.

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de

normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart

toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden

met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 
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Airwars Stichting te Utrecht

3.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2019

€

Liquide middelen

Rekening courant bank 9.769
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Airwars Stichting te Utrecht

3.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

2020/2019

€

Stichtingskapitaal

Stand per 25 september -

Bestemming resultaat boekjaar 6.168

Stand per 31 december 6.168

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020/2019

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2019

€

Overlopende passiva

Vakantiegeldverplichting 1.570

Vooruit ontvangen bedragen 1.125

Nog te betalen bedragen 906

3.601

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2020/2019 wordt verwezen naar de staat van baten en

lasten.

Het ingehouden deel van het resultaat over 2020/2019 bedraagt € 6.168.
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Airwars Stichting te Utrecht

3.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2020/2019

€

Giften en baten uit fondsenwerving

Donaties 33.375

Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 21.189

Sociale lasten

Sociale lasten 4.527

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 109

Portokosten 26

135

Algemene kosten

Administratiekosten 907

Juridische kosten 390

1.297

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 59

Personeelsleden

Utrecht, 

Airwars Stichting

C.J. Woods J.L. Dorsey - Bronzwaer

D. Chupryna

Gedurende het jaar 2020/2019 was gemiddeld 1 werknemer in dienst op basis van een fulltime

dienstverband. 
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4.  OVERIGE GEGEVENS
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